
Veganerpartiets forperson tog midt i mediestorm til 
Færøerne for at starte en længe ventet samtale om 
delfindrab 
Pressemeddelelse - d. 13. august 2020 kl. 12:00. 

 

Mens Veganerpartiet herhjemme venter på en godkendt anmeldelse af partiet fra 

Valgnævnet, har partiets forperson og medstifter, Michael Monberg, sat kurs mod Færøerne 

for at få startet en dialog om grindedrabene på øerne. 

 

To dage inden Veganerpartiet videregav sine vælgererklæringer til Social- og 

Indenrigsministeriet drog forpersonen, Michael Monberg, til Færøerne for at dokumentere 

delfindrab. Det var også herfra han følelsesladet trykkede på den famøse knap, der skulle 

aflevere de digitale vælgererklæringer til ministeriet.  

 

Gennem de sidste to år har forpersonen sammen med Veganerpartiet arbejdet hårdt på at få 

opbakning til at blive opstillingsberettiget. Men intet af det hårde arbejde har endnu båret 

direkte frugt og hjulpet dyrene eller naturen, som er partiets hovedfokus. 

 

Rejsen til Færøerne har til formål at starte en længe ventet samtale blandt danskere og færinger 

om grindedrabene, som hvert år tiltrækker masser af international opmærksomhed - men som 

oftest ligger langt under radaren i vores egne nationale medier. 

 

“Det går ikke længere. Kritikken af delfindrabene er stærk i udlandet, og der er mange gode 

grunde til, at denne praksis ikke hører hjemme i 2020”, udtaler Michael Monberg, forperson for 

Veganerpartiet og fortsætter: 

 

“Jeg føler, der er en tydelig modvilje blandt de andre partier til at tale om grindedrabene som 

andet end en lokal tradition, som der er skabt lovlig undtagelse for i Bern-konventionen.”  

 

Bern-konventionen er en konvention som Danmark har underskrevet for årtier siden og 

forpligtet sig til at arbejde for. Den har til formål at beskytte Europas vilde dyr og planter samt 

naturlige levesteder. Konventionen trådte i kraft i Danmark i 1983. I deklarationen under 

Danmark står dog, at Færøerne og Grønland er undtaget. 

 

Men siden Danmark oprindeligt undtog Færøerne og Grønland, har der ingen dialog eller tiltag 

været for at skubbe til en udfasning af delfindrabene. 

 

“Nu er det på tide at tage snakken, om det her skal blive ved med at foregå.” udtaler Michael 

Monberg. 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=Fd91GAD81LqfCKwH&v=937623126650339&ref=watch_permalink
https://mst.dk/natur-vand/natur/international-naturbeskyttelse/bern-konventionen/
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/104/declarations?p_auth=KQ2lr9LV&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_enVigueur=false&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_searchBy=state&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_codePays=DEN&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_codeNature=4


Undtagelsen i konventionen eksisterer stadig på trods af at øerne ikke er afhængige af 

grindekød for føde eller industri, og at grinden anses for at være uegnet som menneskeføde, på 

grund af for høje koncentrationer af tungmetaller. 
 

“Hvor længe skal tradition og vane foregå uden at blive udfordret på samme måde som fiskeri 

eller svinefabrikker i Danmark skal? Vi må debattere om det er tid til forandring,” udtaler 

Michael Monberg og fortsætter: 

 

“Beskyttelse af grindehvalerne i Nordatlanten er et emne, vi lige så godt kan tage hul på nu i 

2020 - og komme ét skridt nærmere at leve fuldt op til Bern-konventionens hensigt.” 

 

Om Veganerpartiet 

Veganerpartiet venter på at få godkendt sine vælgererklæring og partibogstav af Valgenheden. 

Dyrerettigheder er en af partiets øverste mærkesager. 

 

Om Michael Monberg: 

Michael er medstifter og forperson i Veganerpartiet. Michael har brugt de sidste fire år på at 

italesætte og mindske vold og overgreb mod dyr i Danmark og i udlandet. 

 

Mere inspiration: 

https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE8004701/er-der-forskel-paa-grinder-og-grise/ 

 

Billeder i høj opløsning: 

Link 

 

Pressekontakt: 

Michael Monberg 

Forperson for Veganerpartiet 

+45 2178 8810 

monberg@vgpt.dk 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/slut-med-spise-grind-paa-faeroeerne
https://videnskab.dk/krop-sundhed/graensevaerdi-kviksolv-er-alt-hoj
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE8004701/er-der-forskel-paa-grinder-og-grise/
https://www.dropbox.com/s/cjed36o8csthbzi/Monberg%20F%C3%A6r%C3%B8erne.JPG?dl=0

