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Et år som ingen andre
De fleste af os vil nok for altid huske 2020 som coronaens år. Pandemien gjorde det 
 lysende klart, at vores mangeårige kamp for at beskytte vilde dyr er vigtigere end 
 nogensinde. For ikke nok med at dyrene lider – udnyttelsen af dem har skabt pandemier 
som SARS, MERS, ebola og nu COVID-19. 

Alt fra skældyr til flagermus sælges på fødevaremarkeder, hvor vira og bakterier trives. Bjørne, tigre og løver op-
drættes under rystende forhold, for at deres kropsdele kan bruges i traditionel medicin. Selv i Danmark så vi i det 
forgangne år, hvordan millioner af mink i små trådbure blev til fare for folkesundheden, fordi de kunne sprede en 
muteret form af coronavirus. Det er blot udvalgte eksempler på menneskers arrogante behandling af vilde dyr, og 
i 2020 fokuserede vi vores indsats på at få stoppet den globale handel med vilde dyr én gang for alle.

Mens pandemien spredte sig, fortsatte vi vores arbejde med at beskytte dyr i nød over hele verden. Den globale 
krise skabte behov for nye, ekstraordinære indsatser, og vi sørgede bl.a. for foder til hunde og katte, der blev efter-
ladt på gaden af frygt for, at de kunne smitte med COVID-19. Vi hjalp desuden bjørne- og elefantreservater med 
foder og medicin til deres dyr, da de fra den ene dag til den anden mistede alle entréindtægter fra besøgende. 
Det akutte hjælpearbejde er langt fra slut, for reservaterne har stadig hårdt brug for hjælp, indtil pandemien slip-
per sit greb om verden.

Vi har også brugt 2020 på at fastlægge vores strategiske retning for det kommende tiår. Vi vil have gjort dyre-
velfærd til en global prioritet, og helt grundlæggende vil vi have ændret den måde, mennesker behandler dyr på. 
Det skal være slut med fabriksagtige forhold for landbrugsdyr, og vilde dyr skal beskyttes i naturen, hvor de hører 
til – ikke systematisk udnyttes pga. menneskers grådighed.

Trods de udfordringer 2020 bød på, kunne vi sammen med vores støtter give 224 mio. dyr et bedre liv.  
Tusind tak til alle jer, der hjalp os med at gøre det muligt.

Med venlig hilsen 
 

 
Gitte Buchhave 
Direktør 
World Animal Protection Danmark

BESTYRELSEN
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Peter Mollerup, næstformand 
Sanne Rosbøg 
Anne Skare Nielsen 
Steve McIvor, International CEO

FORORD



5 | 20

World Animal Protection Danmark er en del af en global dyrebeskyttelsesorganisation, der har 
beskyttet dyr mod udnyttelse og mishandling i mere end 55 år. Gennem vores arbejde inspirerer 
og påvirker vi mennesker, organisationer og regeringer til at forbedre forholdene for verdens dyr.

Vi beskytter vilde dyr og arbejder for, at de kan leve frit i naturen, hvor de hører til. Vi hjælper 
dyr i landbruget, hvor millioner af dyr lider under den intensive produktion. Vi redder dyr i kata-
strofer og arbejder forebyggende, så dyrene er beskyttet i fremtidige naturkatastrofer. Og vi viser, 
at mennesker og hunde kan leve trygt side om side i lokalsamfund.

Vi er med til at skabe positive forandringer for dyr ved at eksponere dyremishandling og bane 
vejen for bæredygtige løsninger – globalt såvel som lokalt. Vi samarbejder med FN og råd-
giver verdens regeringer om dyrevelfærd, mens vi i mere end 50 lande er involveret i lokalt 
dyrebeskyttelsesarbejde. 

Foto: Mauricio Forlani/World Animal Protection Brazil
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Den 70 år gamle hunelefant Nam Sook lever i Tree Tops 
Elephant Reserve, et af de elefantreservater, vi har støttet un-
der coronakrisen. Hun er tidligere blevet udnyttet i skovhugst- 
og turistindustrien, hvilket hendes arrede krop tydeligt viser.

Nam Sook har fordøjelsesproblemer og bliver derfor hver 
dag fodret med næringsrige kugler lavet af ris, risskaller, 
 vitamintilskud, kogt græskar, bananer og en smule salt, 
hvilket holder hende sund og rask.

Mindst 1.600 milliarder vilde 
dyr bliver dræbt eller lider pga. 
mennesker hvert eneste år. 

På daglig basis bliver tusindvis af vilde dyr indfanget fra naturen 
eller avlet under elendige forhold i fangenskab – blot for at 
ende som fødevarer, eksotiske kæledyr, turistunderholdning eller 
traditionel medicin.

Det har ikke kun konsekvenser for dyrene selv, men også for os 
mennesker. 2020 understregede for alvor faren ved menneskers 
alt for tætte omgang med vilde dyr, der bliver stuvet tæt sammen 
under uhygiejniske forhold, da det kan skabe pandemier som 
COVID-19. 

Vi har igennem mange år arbejdet for at stoppe udnyttelsen 
og mishandlingen af vilde dyr, uanset hvilken form den tager. 
Corona pandemiens udbrud gav os chancen for at åbne hele 
verdens øjne for vigtigheden af dette arbejde, og vi satte målret-
tet ind på at få gjort en ende på den globale handel med vilde 
dyr – et arbejde vi fortsætter i 2021. 

Vilde dyr

UDVALGTE INDSATSER I 2020

Foto: Tree Tops

1 million mennesker krævede handlen med vilde dyr 
stoppet
Coronapandemien har understreget, at vi er nødt til at æn-
dre den måde, vi behandler vilde dyr på. Over 1 mio. men-
nesker verden over – herunder 34.592 danskere – bakkede 
op om vores underskriftsindsamling rettet mod G20, der 
består af en række af verdens mest indflydelsesrige lande. 
Med underskrifterne i ryggen krævede vi, at verdens ledere 
satte en stopper for den globale handel med vilde dyr.

På G20-topmødet i november 2020 forpligtede deltagerne 
sig til at sikre, at pandemier som COVID-19 ikke vil finde 
sted igen. Aftalen indeholdt dog ikke tiltag til at gøre en 
ende på handlen med vilde dyr. Vi fortsætter derfor med at 
lægge pres på G20 for at få dem til at anerkende, at men-
neskers og dyrs sundhed hænger uløseligt sammen.

Afsløring af elefantindustriens brutalitet
Omkring 3.800 elefanter holdes i fangenskab i turistindustrien 
i Asien. I 2020 offentliggjorde vi en rapport, der afslørede 
den omfattende mishandling af disse elefanter. Det fremgik 
bl.a., at alene i Thailand er antallet af elefanter i turist-
industrien steget med 70 % de seneste 10 år. Langt de fleste 
af elefanterne lever under meget ringe forhold – kun 7 % 
lever under gode forhold i elefantvenlige lejre og reservater.

Som en del af efterforskningen besøgte vi 357 elefantlejre 
i Asien. I over et år fulgte vi desuden en række af de mest 
anerkendte elefanttrænere i Thailand for at dokumentere 
deres træningsmetoder. Vores videooptagelser herfra viste 
chokerende brug af vold mod og psykisk nedbrydning af 
elefantunger, der skal bruges til elefantridning, -badning 
og -shows.

Vores arbejde stopper ikke, før vilde dyr får 
lov til at leve i fred i naturen, hvor de hører til.
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60 %

VILDE DYR

Foto: David Brossard

af de nye, smitsomme  syg domme, 
som mennesker i dag døjer med, 

stammer fra dyr 

Skældyr fik højeste fredningsstatus i Kina
Skældyret er den mest jagede af alle truede dyrearter. Kød 
fra skældyr anses som en delikatesse i Kina og Vietnam, og 
dyrenes skæl anvendes i traditionel asiatisk medicin. Krybskytter 
indfanger skældyr fra naturen og stuver dem sammen i trange 
og uhumske bure, der bliver en slags rugekasse for sygdomme. 
Man mistænker, at skældyr kan have været mellemvært, da 
coronavirussen hoppede fra flagermus til mennesker.

Som en del af vores lobbyindsats for at få stoppet handlen med 
vilde dyr har vi lagt pres på den kinesiske regering for at få dem 
til at forbyde ingredienser fra vilde dyr i traditionel medicin. Det 
var derfor en god nyhed, da Kina i 2020 gav skældyret den 
højeste fredningsstatus og fjernede deres skæl fra den kinesiske 
farmakopé, dvs. listen over traditionelle lægemidlers sammensæt-
ning og brug.

Akut hjælp til elefantvenlige steder
Med coronapandemien gik det meste af den globale turisme i 
stå. For de elefantvenlige lejre og reservater i Sydøstasien betød 
det en økonomisk katastrofe, da de er afhængige af indtægter 
fra besøgende for at kunne fodre deres dyr, betale leje og løn til 
de ansatte, sørge for dyrlægebehandling og medicin m.m.

Derfor trådte vi til med ekstraordinær støtte for at 
hjælpe disse steder gennem krisen. I løbet af 

2020 hjalp vi i alt 12 elefantvenlige lejre 
og reservater med udgifter til foder 

og daglig drift, så der stadig findes 
fristeder for reddede elefanter, når 

turisterne vender tilbage.

– HERAF 70 % FRA  
VILDE DYR.

Et skældyr i en sydafrikansk naturpark.
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I 27 år levede den blinde hunbjørn Alisa under usle forhold. 
Først blev hun med brutale metoder tvunget til at optræde i et 
omrejsende cirkus. Siden kom hun til en zoologisk have i Ukraine, 
hvor hun blev holdt i et lille bur. Her fik hun selskab af hanbjørnen 
Timka, der havde mange knækkede tænder, fordi han af stress 
og frustration bed i burets tremmer. De to bjørne havde alt for lidt 
plads og så godt som intet at foretage sig. 

I november 2020 blev Alisa og Timka reddet af en ukrainsk 
organisation og transporteret til bjørnereservatet i Rumænien, 
som havde sagt ja til at tage imod dem. Her åbenbarede en 
ny verden sig for bjørnene med store egetræer med gyldent løv, 
liflige dufte fra skoven og kølige vandhuller at bade i. 

For første gang siden de var små unger, mærkede Alisa og 
Timka eftergivende muld og græs under poterne i stedet for hård 
cement. De begyndte lykkeligt at rulle sig i de visne blade og 
grave i den bløde jord. Parret faldt hurtigt til i de nye omgivelser, 
hvor dyrepasserne sørger for, at alle deres behov bliver opfyldt.

Alisa og Timka trives i deres nye 
liv i bjørnereservatet i Rumænien.

Endelig et godt bjørneliv

Vilde dyr
BJØRNE

UDVALGTE INDSATSER I 2020

Ekstra støtte til bjørnereservatet i Rumænien
I Rumænien har vi i mange år støttet Europas største bjørne-
reservat, Libearty. Reservatet tager imod bjørne, der bliver 
befriet fra elendige liv i små bure, eller som er i fare for at 
blive skudt, fordi de kommer i konflikt med mennesker. I 2020 
kom der seks nye beboere til reservatet.

Coronakrisen har i høj grad påvirket bjørnereservatet, som 
de seneste år har finansieret en del af driften ved hjælp af 
entréindtægter fra besøgende. Under nedlukningen i foråret 
2020 mistede reservatet disse indtægter, og senere på 
året kunne det kun tage imod få besøgende pga. corona-
restriktionerne. Vi satte derfor ind med ekstraordinær støtte 
for at hjælpe reservatet og bjørnene gennem den svære tid.
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Rene, en af de reddede bjørne i Balkasar-reservatet i Pakistan.

Stort fald i mishandlede bjørne i Pakistan
Sammen med vores lokale partnerorganisation Bioresource 
Research Centre (BRC) reddede vi 15 bjørne i Pakistan 
fra et elendigt liv i fangenskab. Bjørnene var i årevis blevet 
mishandlet og udnyttet som dansebjørne eller i bjørne-  
hunde kampe. Takket være vores indsats i landet er antallet 
af bjørne brugt til underholdning de seneste to år faldet med 
23 % – fra 110 bjørne i 2019 til 85 i slutningen af 2020.

De fleste bjørne bliver befriet gennem dialog med ejerne, 
som lever af at lade deres bjørne optræde eller indgå i 
kampe. BRC tilbyder ejerne hjælp til en alternativ levevej, 
hvis de overgiver bjørnene til Balkasar-reservatet, som vi 
finansierer. Til gengæld skriver ejerne under på aldrig at 
anskaffe sig en ny bjørn. Aftalen forhindrer også, at næste 
generation ender som bjørneejere, da denne levevej typisk 
går i arv fra far til søn.

Nye indsatser for at få stoppet bjørnegaldeindustrien
I Asien har vi i årevis kæmpet for at få stoppet den grusomme 
bjørnegaldeindustri. Her lider tusindvis af bjørne på fabrikker, 
fordi deres galde bruges i traditionel asiatisk medicin. I Syd korea 
og Vietnam har vores arbejde ført til, at antallet af bjørne på 
galdefabrikker er faldet med hhv. 70 % og mere end 90 %, og i 
Vietnam var vi i 2020 med til at redde 28 bjørne fra deres usle 
liv i fangenskab. De har nu fået nye liv i reservater.

2020 var også året, hvor vi nåede op på at have overbevist 
fem førende medicinalfirmaer i Kina om at droppe alle produkter 
med bjørnegalde og andre ingredienser fra vilde dyr. Samtidig 
fik vi 313 læger med speciale i traditionel medicin til at stoppe 
med at udskrive og anbefale medicin og helseprodukter med 
vilde dyr. 

Til hjælp for såvel læger som forbrugere udviklede vi desuden 
en onlinedatabase med plantebaserede alternativer til bjørne-
galde, tigerknogler og de mange andre ingredienser fra vilde 
dyr, der indgår i traditionel medicin.

STOP

Hver dag spiser  
bjørnene i Balkasar-reservatet 

80 kg 
frugt, grønt og anden mad.

VILDE DYR
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De fleste landbrugsdyr tilbringer hele deres liv på alt for lidt 
plads, de ser sjældent eller aldrig dagslys, og de har kun få 
eller ingen muligheder for at udføre naturlig adfærd. 

Det industrielle landbrug er en af de største kilder til dyre-
mishandling. Hvis verdens landbrugsdyr skal have et bedre liv, 
er vi nødt til helt grundlæggende at ændre det enorme produk-
tions system, der ligger til grund for mishandlingen.

Verden over lever der mere end 70 milliarder grise, køer, kyllinger og andre dyr 
i landbruget. 

Landbrugsdyr

Restauranter og fastfoodkæder 
verden over har ofte ’turbo kyllinger’ 
på menuen – kyllinger, der er avlet 
til at vokse så unaturligt hurtigt, at 
det skader deres helbred. Hjerte og 
lunger kan ikke følge med, og deres 
ben kan knapt bære deres vægt. 
At KFC Danmark har forpligtet sig til 
i stedet at bruge langsomt voksende 
kyllinger som dem på billedet, vil give 
millioner af kyllinger et bedre liv. 

UDVALGTE INDSATSER I 2020
KFC Danmark dropper turbokyllinger
Livet bliver væsentligt bedre for de kyllinger, som bruges i 
 menuerne hos fastfoodkæden KFC i Danmark. Det danske 
KFC har nemlig forpligtet sig til inden 2026 at stoppe med at 
bruge kyllinger, der vokser unaturligt hurtigt. Samtidig skal kylling-
erne have mere plads, mere naturligt lys samt halm eller andet 
materiale, som de kan hakke og rode i.

KFC Danmark slutter sig dermed til kædens afdelinger i UK, 
Irland, Holland, Belgien, Sverige og Tyskland, der allerede i 
2019 forpligtede sig til at sikre bedre kyllingevelfærd. Det skete 
i kølvandet på, at vi overrakte KFC mere end en halv million 
underskrifter og krævede bedre forhold for kædens kyllinger. 

Bedre dyrevelfærd i brasilianske supermarkeder
Brasilien er et af de lande i verden, der producerer flest grise. 
Vi har igennem flere år samarbejdet med en række af landets 
største svineproducenter om at skabe bedre forhold for deres 
dyr. Disse producenter er begyndt at udfase fiksering af søer og 
smertefulde indgreb som kastrationer og kuperinger af smågrise.

I 2020 bearbejdede vi næste led i kæden, nemlig detailhand-
len. Efter at vi havde indsamlet 92.000 underskrifter, forpligtede 
supermarkedskæden Carrefour i Brasilien sig til at udfase salget 
af kød fra kastrerede grise inden 2025. Og efter adskillige mø-
der med os vil den brasilianske supermarkedsgigant Grupo Pão 
de Açúcar fremover beskytte de grise, der sælges i selskabets 
supermarkeder, mod tandklipning og ørekupering

Derfor har vi i World Animal Protection i 2020 arbejdet stra-
tegisk med, hvordan vi kan få gennemført så omfattende en 
system ændring. Kødproduktionen skal reduceres og dyrenes for-
hold forbedres, så vi på globalt plan spiser mere plante baseret 
og mindre kød – og kun fra dyr, der har haft et godt liv.

Vi fortsætter kampen for at sikre landbrugsdyr 
et liv, der er værd at leve.
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L ANDBRUGSDYR

Kyllingevelfærden helt i bund hos fastfoodkæder
Stuvet sammen i bure uden nogensinde at se en ægte solstråle. 
Sådan lever de kyllinger, som fastfoodkæder som McDonalds 
og Burger King har på menukortet. Det fremgik af vores rapport 
’The Pecking Order 2020’. 

Kun tre ud af ni kæder fik her en score højere end ’dårlig’. Blandt 
de højest rangerede var KFC, der har fulgt vores opfordring til 
at skabe bedre forhold for kyllingerne. Selv her er der dog et 
stykke vej igen for dyrevelfærden. Blandt de kæder, vi under-
søgte i Danmark, endte Burger King nederst på ranglisten.

Vi overrakte tæt på 1,4 mio. underskrifter mod burdyr i EU
Søer fikseres i bøjler, spædekalve isoleres i tremmebåse,  kaniner, 
vagtler og høns tilbringer hele livet i bur, ænder og gæs hol-
des i bure for at blive tvangsfodret til produktion af foie gras. 
 Sådan er livet for over 300 mio. dyr i Europa – og det vil vi 
have ændret.

I oktober 2020 overrakte vi EU de tæt på 1,4 mio. gyldige 
underskrifter, vi sammen med andre organisationer indsamlede 
i forbindelse med det europæiske borgerinitiativ ’End the Cage 
Age’ – ’Ud af buret’. Initiativet kræver et forbud mod bure til 
landbrugsdyr, og med over 1 mio. validerede underskrifter er 
EU-Kommissionen forpligtet til at behandle spørgsmålet.

Det optager

6 gange
så meget jord at dyrke foder til de dyr, vi spiser, 

som hvis vi dyrkede planter til selv at spise.

Foto: Andrew Martin

Et kuld trygge pattegrise.
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Da corona lukkede verden ned, sørgede vi for foder til forladte hunde på 
gaden i Thailand. Hunden her er en af dem.

Omkring 400 mio. hunde verden 
over er enten herreløse eller løber 
frit omkring. 

Hunde
Vaccinationer kan udrydde rabies
FN vil have rabies hos mennesker udryddet inden 2030. Det er 
et ambitiøst mål – men opnåeligt, hvis vi massevaccinerer hund-
ene i de 150 lande, der er plaget af rabies. Det blev bekræftet 
i rapporten ’All eyes on dogs’, som vi udgav i 2020, og som 
bygger på vores mangeårige erfaringer på området.

Vi opfordrer alle lande med rabies til at vaccinere mindst 70 % 
af deres hundebestande hvert 3.-5. år. I løbet af 2020 vaccine-
rede vi selv 148.733 dyr – primært hunde – mod den dødbrin-
gende sygdom. 

En bedre løsning for hundene i Indien
Et af de lande, hvor vi satte ind med vaccinationskampagner 
i 2020, var Indien. Her lever der mange gadehunde, som er 
i fare for at blive aflivet med brutale metoder, når mennesker fryg-
ter, at de kan smitte med rabies. Vaccinationerne beskytter både 
hundene mod sygdommen og mod at blive slået ihjel.

Efter to års lobbyarbejde lykkedes det os desuden at få tilføjet 
vores anbefalinger til den Nationale Rabiespolitik i Indien. 
Omdrejningspunktet for den nye politik er således massevaccina-
tioner af hunde.

Vi fodrede sultne hunde under coronakrisen
Da COVID-19 spredte sig, blev hunde og katte nogle steder 
i verden efterladt på gaden, fordi ejerne troede, at de bar 
smitten. Andre steder mistede folk deres indtægt og havde ikke 
længere råd til at fodre deres kæledyr. Gadehunde, der normalt 
blev fodret af lokale eller fandt mad uden for restauranter, ledte 
forgæves efter noget at spise i de tomme gader. 

Vi trådte derfor til med akut støtte og sørgede i løbet af året for, 
at lokale myndigheder og organisationer kunne fodre hunde 
og katte i Thailand, Indien, Brasilien, Costa Rica, Kenya og 
Sierra Leone.

Mange steder ser både regering og befolkning hundene som 
en smittekilde især til rabies. Det fører til, at op mod 10 mio. 
hunde hvert år bliver brutalt aflivet i et forsøg på at stoppe 
sygdomsudbrud.

Vi samarbejder med regeringer, lokalsamfund og internationale 
organisationer om at beskytte hundene ved at vaccinere dem. 
Hvis mindst 70 % af hundene i et område er vaccineret, skaber 
det flokimmunitet, og rabies overført fra hunde kan på den måde 
helt udryddes.

De seneste 10 år  
har vi vaccineret omkring 

2 mio. hunde 

i 23 lande mod rabies.

UDVALGTE INDSATSER I 2020

HUNDE
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Dyrene bliver dræbt, skadet eller fordrevet, og efter katastrofen 
dør mange af sult og sygdomme. Når dyrene dør, mister deres 
ejere ofte hele deres livsgrundlag.

Vi sikrer akut hjælp til nødstedte dyr og deres ejere, når katastro-
fen rammer. Samtidig samarbejder vi med regeringer, myndig-
heder og lokale organisationer om at indtænke dyrene i bered-
skabsplaner og andre forebyggende indsatser.

Geden Dahn ville ikke være i live i dag uden hjælp fra en af de mobile 
dyrlægeklinikker, vi finansierede under oversvømmelser i Indien.

Over 40 millioner dyr bliver hvert år 
ramt af katastrofer som orkaner, over-
svømmelser og jordskælv. 

Katastroferamte dyr

Akut hjælp til dyrene, da Australien stod i flammer
Den mest omtalte naturkatastrofe i 2020 var uden tvivl de omfat-
tende skovbrande i Australien, der allerede startede i slutningen 
af året før. Næsten tre milliarder dyr mistede livet, og millioner af 
koalabjørne, kænguruer, vombatter og andre dyr tog flugten fra 
flammerne. 

Australien havde aldrig før været udsat for en masseudryddelse 
af landets vilde dyreliv i denne størrelsesorden. Vi satte ind med 
støtte til en række lokale organisationer, og herigennem fodrede 
vi sultne dyr og sørgede for dyrlægebehandling, rehabilitering 
og genudsætning af sårede dyr.

UDVALGTE INDSATSER I 2020

KATASTROFERAMTE DYR

Mobile dyrlæger kom dyrene til undsætning
Kraftig monsunregn skabte fra juli måned oversvømmelser, 
jordskred og ødelæggelser i den indiske delstat Assam. Mange 
husdyr blev fanget i forurenet flodvand i time- eller endog dage-
vis. Det satte dyrene i fare for at få parasitter, infektioner, diarré, 
stivkrampe og andre sygdomme.

Vi støttede 26 mobile dyrlægelejre, der behandlede tæt på 
20.000 køer, bøfler, geder, grise og andre dyr. Dyrenes ejere 
fik dermed samtidig en chance for at komme på fode igen efter 
katastrofen.

Hurtig indsats reddede dyr efter to orkaner
Tusindvis af dyr var i fare for at sulte, tørste og blive ramt af 
sygdomme, da orkanerne Eta og Iota med få ugers mellemrum 
rasede i Centralamerika i november 2020.

Vi satte ind med foder, førstehjælpspakker, medicin og støtte 
til lokale organisationer, der tog sig af nødstedte hunde, katte, 
grise, fugle og heste. I alt sikrede vi foder og dyrlægebehand-
ling til over 1.300 dyr i Guatemala og tæt på 7.000 dyr i 
Nicaragua. 

Igennem årene  
er vi rykket ud til over

250 
katastrofer

og har beskyttet mere end

8 mio.         dyr.
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Året i tal

I 2020 steg vores indtægter til

En del af stigningen i bidragene fra privatpersoner skyldes en ændret op-
gørelsesmetode, der betyder, at vi for 2020 har registreret sms‑bidrag 
for 14 måneder. Men selv når vi ser bort fra dette, har vi opnået en stor 
indtægtsstigning i forhold til året før, og vores støtter har altså i gennemsnit 
givet mere i 2020.

Coronakrisen satte heldigvis ikke en stopper 
for ønsket om at hjælpe dyr til at få et bedre liv.

Ved udgangen af 2020 støttede omkring

60.700 
PRIVATPERSONER 

vores arbejde for dyrene med i alt

55,2 mio. kr. 

Det er nogenlunde samme antal private 
støtter som i 2019, men en stigning i 

støttebidrag på omkring 

2,2 mio. kr. 

58,7
mio.kr. 

mod 55,5 mio. kr.  
i 2019.

I 2020 modtog vi desuden

925.690 kr. 
i testamentegaver til gavn  

for dyrene.

Hovedparten stammer fra de 
løbende bidrag og gaver fra 

privatpersoner. 
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ÅRET I  TAL

Opbakning er mere end økonomiske bidrag

53.030 danskere  
viste deres opbakning  

med en underskrift i 2020.
  

Mange støttede flere  
kampagner, og i alt hjalp  

70.614 underskrifter  
os med at tale  
dyrenes sag.

Underskrifterne hjælper med at lægge 
ekstra vægt bag vores ord, når vi 
taler dyrenes sag over for politikere, 
myndigheder og virksomheder.

53.030 danskere  
viste deres opbakning  

med en underskrift i 2020.
  

Mange støttede flere  
kampagner, og i alt hjalp  

70.614 underskrifter  
os med at tale  
dyrenes sag.

På Facebook 
lå antallet af følgere 

på niveau med året før – 
helt nøjagtigt fulgte 120.334 

Facebook‑brugere vores side ved 
udgangen af 2020.

8.366 fulgte os på Instagram  
ved udgangen af 2020 – en 

stigning på over 2.000 
følgere i forhold til 2019.

På Facebook 
lå antallet af 

følgere på niveau med 
året før – helt nøjagtigt fulgte 

120.334 Facebook‑brugere 
vores side ved udgangen af 2020.

8.366 fulgte os på Instagram  
ved udgangen af 2020 – en 
stigning på over 2.000 

følgere i forhold til 
2019.

Det er takket være den GAVMILDE STØTTE fra PRIVATPERSONER OG FONDE, at vi kan 
beskytte så mange dyr verden over.

Støtte fra virksomheder og fonde i 2020 DKK

Ibsø Holding Aps 100.000
KBS-Byg A/S 10.000
Lund Fonden 15.000
Toyota-Fonden 30.000
QATO Fonden 292.288
Jørgen og Ellen Hilde Larsens fond til gavn for dyr 40.000
C.C. Klestrup og hustru Henriette Klestrups mindelegat 10.000
Fru Ellen Bremerdals Fond til hjælp for hjemløse katte og andre vildtlevende dyr 55.000
Tove og Anders Vinding Kruses Fond 5.000
Fonden af 24. december 2008 200.000

De mange følgere på sociale medier er 
med til at sprede budskabet om vores 
arbejde for dyrene, når de deler, liker og 
kommenterer vores opslag.
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Overraskende måder, jeres 
støtte hjælper dyrene på

ELEFANTSMOOTHIES
En del arbejdselefanter får helbredsproblemer som følge af 
deres hårde liv. En af dem er Sow, der først blev udnyttet i 
Thailands skovhugstindustri og siden led i over 20 år i en 
elefantridningslejr. I sit livs efterår fik hun endelig en god 
tilværelse i lejren Following Giants, som vi har hjulpet med at 
gøre elefantvenlig.

Da Sow ankom, var hun tynd og underernæret, fordi hendes 
tænder var nedslidte. For at give hende de rette næringsstof-
fer fodrede de ansatte hende med sunde smoothies, som 
var lette at spise. Vi betalte for en foderhakkemaskine, som 
to gange om dagen hakkede og blandede smoothies med 
ananasblade, sukkerrør, salt og elefantpiller med essentielle 
vitaminer til Sow.

COMEBACK FOR 
HYÆNEHUNDE
Rabies dræber ikke kun tamhunde, men også vildhunde 
som de sjældne hyænehunde (også kaldet afrikanske 
vildhunde). Meget tyder dog på, at vores vaccinations-
kampagne i Kenya har skabt et comeback for hyæne-
hunden i Masai Mara vildtreservat.

Siden vi første gang begyndte at vaccinere tamhundene 
på egnen i 2016, er to flokke af de udryddelsestruede 
hyænehunde vendt tilbage til området. Man havde ellers 
antaget, at hele den lokale bestand af hyænehunde var 
bukket under, da der i 1989-1990 var et stort rabies-
udbrud i regionen.

BJØRNETERAPI
Bjørnene i Balkasar-reservatet i Pakistan har alle været 
udsat for traumatiske oplevelser. En af dem er Pooh, der 
er blevet reddet fra bjørne-hundekampe, og som var 
meget frygtsom ved ankomsten. Han virkede helt lukket 
ned, bevægede sig ikke ud af stedet og ville end ikke 
kigge sig omkring. 

For at fange Poohs opmærksomhed fyldte de ansatte 
hule knogler med tørret kød og spredte 

dem rundt om ham. Først reagerede 
han ikke. Men til sidst fik den lækre 
duft lokket ham ud af sin stressede 
tilstand. Det krævede et års opmun-

tring og forsigtige tilnærmelser, men 
Pooh har det nu godt og trives i sit nye liv. Foto: Jeannee Gannuch / Pixabay
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OVERRASKENDE MÅDER,  JERES STØT TE HJÆLPER DYRENE PÅ

Sidste år afslørede vi, at mindst 10 butikker i Chinatown i 
New York City solgte ulovlige produkter med bjørnegalde. 
De fleste af disse helseprodukter, f.eks. hjertetonika, bliver 
produceret på bjørnegaldefabrikker i Kina eller Japan, hvor 
bjørnene lider under de værst tænkelige forhold.

Vi fremlagde beviserne for politimyndighederne i New York, 
der ved hjælp af civilklædte betjente bekræftede vores 
efterforskning. Derpå satte de ind med en undercover-indsats 
for at gribe butiksejerne på fersk gerning. Hver eneste butik 
måtte overgive deres varer og betale en bøde på op til 
5.000 dollars.

POLITIAKTION MOD 
BJØRNEGALDE I NEW YORK

Foto: istock

ØLKAPSELGARDINER TIL 
KYLLINGER
 
Slagtekyllinger på industrifarme lever et stressende liv. De 
holdes tæt stuvet sammen med tusindvis af andre fugle og 
kan ikke støvbade, sprede vingerne, søge efter mad eller 
sidde på siddepinde. 

Vi kæmper for at forbedre kyllingernes leveforhold og psy-
kiske velfærd – bl.a. ved at give dem noget at foretage sig, 
da det nedbringer deres stressniveau. Derfor finansierer vi 
universitetsforskning, der handler om at lave og teste anord-
ninger til kyllingestaldene, herunder ølkapselgardiner med 
metalkapsler hængt op i snore. De opmuntrer fuglene til at 
hakke, hvilket er en vigtig, naturlig adfærd for dem.



18 | 20

 Projekter, oplysning og kampagner 72,6%
 Indtægtsgivende aktiviteter  11,9%
 Administration 9,3%
 Nyhedsblade m.v.  1,7%
 Overført til egenkapital 4,5%

I 2020 har vi anvendt tæt på 73 % af midlerne på vores formål, nemlig at beskytte dyr verden over. Det har vi bl.a. gjort gennem oplys-
ning og uddannelse samt projekter og kampagner. 

Årsresultatet ligger på næsten 2.623.000 kr., og vores egenkapital ved udgangen af 2020 er på 9,17 mio. kr. Det giver os en god 
økonomisk robusthed, så vi sikrer vores arbejde for dyrene fremover – også i perioder med svingende indtægter. 

Vi har fastholdt vores administrationsudgifter på under 10 %, hvilket er samme niveau som tidligere år.

Økonomi

18

INDTÆGTER   
Donationer, indsamlinger og kontingenter mv.  48.781.768
Arv  2.320.598
Fonde  375.000
Tilskud fra Tips- og Lottomidler  1.269.967
Momskompensation 1.233.802

INDTÆGTER I ALT 53.981.135

UDGIFTER
Projekter, oplysning og kampagner  39.799.580
Nyhedsblade mv. 534.146
Udgifter til indtægtsgivende aktiviteter  8.129.543
Administrationsudgifter  5.111.166

UDGIFTER I ALT  53.574.435
 
ÅRETS RESULTAT 406.700

Projekter, oplysning og kampagner

72,6%

Indtægtsgivende aktiviteter

11,9%

Nyhedsblade mv.

1,7%
Overført til egenkapital

4,5%

Administration

9,3%

Personale og lønninger (DKK)

I løbet af 2020 har vi haft 18 faste medarbejdere samt 1 barselsvikar ansat på det danske kontor.
De samlede lønningsudgifter udgjorde 9.482.095
De samlede pensionsudgifter udgjorde 1.012.803

Hvad går pengene til?
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Indtægter og udgifter 2020
Resultatopgørelse 2020 (DKK)

INDTÆGTER

Donationer, indsamlinger og kontingenter mv. 55.158.132
Arv 925.690
Fonde 647.288
Tilskud fra Tips- og Lottomidler 761.439
Tilskud Bladpuljen 177.445
Momskompensation 985.617
Virksomhedssponsorater 10.000
INDTÆGTER I ALT 58.665.611

UDGIFTER

Projekter, oplysning og kampagner 42.575.463
Nyhedsblade mv. 1.019.149 
Udgifter til indtægtsgivende aktiviteter 6.978.687
Administrationsudgifter 5.469.359
UDGIFTER I ALT 56.042.658

ÅRETS RESULTAT 2.622.953

ØKONOMI

Indtægtsgivende aktiviteter

11,9%



Følg vores arbejde på:
  worldanimalprotection.dk
  facebook.com/WorldAnimalProtectionDanmark
  instagram.com/worldanimalprotection.dk
  youtube.com/AnimalProtectionDK


