Vi vil fred her til lands
sankte hans sankte hans
Tænk på de dyr, der kan have boet i det tørre kvas
– inden du tænder bålet.
Flyt bålet eller vent med at samle det til sidste øjeblik.
Tak for hjælpen
DYREFONDET

DYREFONDET samler kræfter, interesser
og økonomiske midler til fordel for bedre
livskvalitet/velfærd for katte, hunde
og andre familiedyr i Danmark.

– se mere på www.dyrefondet.dk

Dyrefondet
Ericaparken 23, 2820 Gentofte, tlf. 39 56 30 00

Hvad siger Dyrefondet om sankt hans?
• Hvert år er der mange fugle, pindsvin og andre mindre dyr, nogle med deres unger, der finder bolig i
det kvas, som senere hen bliver til sankt hans bål.
• Haveejerne glemmer alt for ofte disse dyr, når bålet skal tændes.
• Der er tale om groft dyrplageri, når fugle, pindsvin og andre af naturens dyr, brændes af sammen med
bålet.

Hvordan kan du hjælpe?
• Gå foran med det gode eksempel – Vent med at stable kvaset til sidste øjeblik eller flyt bålet lige inden
afbrænding.
• Sluk bålet forsvarligt ikke med sand, men med vand. Sand holder på varmen og kan give mennesker
som dyr svære forbrændinger.
• Hjælp os med at sprede budskabet til familie, venner og kollegaer om aldrig at tænde bål uden at have
samlet det i sidste øjeblik eller have flyttet det. Få denne plakat gratis hos Dyrefondet.
• Hent afstandsregler og gode råd om opbygning af bål, optænding og slukning hos Beredskabsstyrelsen
på www.beredskabsstyrelsen.dk

Hvad siger dyreværnsloven?
• § 1 Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og
væsentlig ulempe.

Hjælp dyrene - støt Dyrefondet
•

Bliv støttemedlem – det koster kun 225 kr. pr. kalenderår – og du får 6 numre
af Dyrefondets blad – Bladet for Dyrevenner

•

Et gavekort til et støttemedlemsskab, er en god gaveidé til en dyreven

•

Ethvert bidrag – stort eller lille – modtages med tak på dyrenes vegne.
Konto 9570-8182310

•

Enhver arv til Dyrefondet, er helt fritaget for afgift.

Se mere på vores hjemmeside: www.dyrefondet.dk

DYREFONDET
Ericaparken 23, 2820 Gentofte
Tlf. 39 56 30 00
www.dyrefondet.dk

