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Et år med mange 
sejre for dyrene
År efter år opnår vi flotte resultater for dyrene – takket være støtte 
fra privatpersoner, fonde og virksomheder. 2019 var ingen undtagelse. 

BESTYRELSEN

Pernille Sams, formand / Peter Mollerup, næstformand / Sanne Rosbøg / Anne Skare Nielsen / 
Steve McIvor, International CEO

2019 satte streg under, at klimaforandringer begynder at give udfordringer, som vi er nødt til at forholde 
os til fremover. Naturkatastrofer indtræffer oftere, og vi er nødt til at sætte systematisk ind over for dem, hvis 
vi skal begrænse ødelæggelserne. Sidste år fik særligt de voldsomme skovbrande i Amazonas og senere 
Australien stor medieomtale. Her trådte vores katastrofeteam til for at hjælpe dyrene – ligesom de også 
gjorde i mange andre katastrofer, der ikke var i mediernes søgelys.

Vi indsamler jævnligt underskrifter for at lægge pres på blandt andet store virksomheder, da vi har mange 
eksempler på, at denne taktik virker. Ved hjælp af underskrifter fra over 195.000 dyrevenner – heraf 
over 14.500 danskere – fik vi i 2019 Turkish Airlines til at stoppe al transport af udryddelsestruede grå-
papegøjer. Handlen med vilde dyr som gråpapegøjer er et globalt problem, der ikke blot truer mange dy-
rearter, men også er skyld i omfattende lidelser hos dyrene. Ved hjælp af lobbyarbejde var vi i 2019 med 
til at sikre, at CITES – FN-konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter 
– giver bedre beskyttelse til to asiatiske odderarter og den indiske stjerneskildpadde, der alle er efterspurgte 
som eksotiske kæledyr.

Vi fortsætter naturligvis arbejdet for at hjælpe de omkring en halv million vilde dyr, der lider i turistindustrien. 
I 2019 satte vi fokus på de mange delfiner, der lider under helt utilstrækkelige forhold i delfinarier og 
havtema parker. Vi har indtil videre indsamlet over 300.000 underskrifter – heraf omkring 12.500 danske 
– der skal overbevise Expedia Group, en af verdens største rejseudbydere, om at stoppe med at sælge 
billetter til delfinunderholdning. Vi fortsætter dette arbejde i 2020.

Landbrugsdyrene var også på vores dagsorden det forgangne år. I 2018 gik vi sammen med en lang 
række andre organisationer om et europæisk borgerinitiativ, der har til formål at gøre det ulovligt at holde 
landbrugsdyr i bure. I september 2019 var der indsamlet over 1,6 mio. underskrifter. Med 1 mio. gyldige 
underskrifter er EU-Kommissionen forpligtet til at tage spørgsmålet op, så vi føler os overbeviste om, at land-
brugsdyr i bure vil komme på EU’s agenda.

Ovenstående er blot et lille udpluk af vores indsatser for dyrene i 2019. Tusind tak til alle vores støtter, der 
gør vores arbejde muligt.

 
Med venlig hilsen 
 

 
Gitte Buchhave 
Direktør 
World Animal Protection Danmark

FORORD
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World Animal Protection Danmark er en del af en global dyrebeskyttelsesorganisation, der har 
beskyttet dyr mod udnyttelse og mishandling i mere end 50 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 dyr 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.
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Elefanterne Jahn og Chok 
fra Following Giants er nu 
fri til at nyde en forfriskende 
dukkert, når de har lyst.

Det vil vi:
 Sætte en stopper for, at vilde dyr bliver tilfangetaget, 

mishandlet, udnyttet og dræbt. Vores mål er, at vilde 
dyr forbliver i naturen, hvor de hører til.

Det gør vi:
 Arbejder på at stoppe den kommercielle udnyttelse 

og mishandling af vilde dyr, blandt andet via dialog 
med turistbranchen og ved at påvirke regeringer. 
Via oplysning vil vi mindske efterspørgslen på vilde 
dyr, der bliver udnyttet til underholdning og traditio-
nel medicin.

I kæmpernes fodspor

I december 2019 genåbnede den thailandske elefant- 
lejr Eco Tourism Koh Lanta under navnet Following Giants 

– og den er nu blevet elefantvenlig. 

Tidligere fik elefanterne hver morgen tunge sadler på ryggen. 
Derefter stod de lænket til stedet uden ly for den bagende 
sol, regn eller blæst, indtil turisterne meldte deres ankomst. 
I timevis hver dag bar de turisterne gennem regnskoven på 
lange, udmattende ture. Men det er nu slut.

”Disse elefanter har lidt hele deres liv. De er blevet trænet 
 brutalt for at få dem til at adlyde mennesker. Nu får de 
 endelig lov til at opføre sig, som de ville gøre i naturen. Og 
de besøgende kan opleve livet hos  elefanter, der lever i en 
familiegruppe,” siger  Audrey Mealia fra vores globale team, 
der arbejder med vilde dyr.

Vilde dyr

Hovedaktiviteten for turisterne er nu en gåtur gennem regn-
skoven, hvor man følger efter elefanterne på sikker afstand. 
Imens fortæller guider om elefanter og deres naturlige adfærd.

”Det er stort og vigtigt, at vi har kunnet omdanne 
traditionelle elefantlejre til elefantvenlige fri-
steder. Det giver os håb for, at vi kan få resten af 
elefantindustrien til at følge trop,” slutter Audrey.

250 
rejseselskaber
rundt om i verden om at 

fjerne elefantridning 
og -shows fra deres 

udflugtsprogrammer.

Vi har overbevist
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Bedre forhold for elefanterne i Thailand
I 2019 hjalp vi den thailandske elefantlejr Following Giants 
(tidligere Eco Turism Koh Lanta) med at skabe bedre forhold 
for lejrens elefanter. Det samme har vi gjort for ChangChill 
(tidligere Happy Elephant Care Valley). Lejrene tilbyder ikke 
længere rideture, elefantbadning eller andre aktiviteter med 
fysisk kontakt med elefanterne. I stedet er de store dyr fri til at 
gå omkring i naturområder og interagere med hinanden.

Vi vil bruge de to lejre som gode eksempler, der skal få flere 
elefantlejre til at følge trop. Samtidig støtter vi reservater for 
elefanter fra turist- og skovhugstindustrien. I 2019 hjalp vi 
Elephant Valley Thailand med at udvikle Elephant Valley Safari 
(EVS) – et stort, nyt område, hvor der vil være plads til op til 
35 elefanter, som de besøgende kan se på afstand. EVS kan 
potentielt blive det største elefantreservat i Thailand.

Turkish Airlines har stoppet transport af 
gråpapegøjer
Vi fremlagde i februar 2019 beviser for, at et stort antal 
gråpapegøjer blev smuglet ud af DR Congo på Turkish 
Airlines’ fly. Gråpapegøjen er udryddelsestruet og lider 
stor overlast både under tilfangetagelsen og transporten, 
hvor fuglene er stuvet tæt sammen i små, beskidte kasser.

Efter at vi indsamlede over 195.000 underskrifter i starten 
af året, reagerede flyselskabet. Turkish Airlines udstedte 
et globalt forbud mod at transportere gråpapegøjer på 
deres fly. Og de indvilligede i at samarbejde med os om 
at opspore og stoppe udsmuglingen af gråpapegøjer fra 
DR Congo.

Udvalgte indsatser i 2019

VILDE DYR

Bedre beskyttelse til oddere og skildpadder
CITES – Washingtonkonventionen – er FN-konventionen om 
international handel med udryddelsestruede vilde dyr og 
planter. Ved CITES CoP18-mødet i august 2019 lobbyede 
vi for bedre beskyttelse af en række udryddelsestruede arter 
– herunder den glatpelsede odder, den asiatiske dværg-
odder og den indiske stjerneskildpadde.

Alle tre arter bliver indfanget og solgt som eksotiske kæledyr 
– ofte med store lidelser til følge, både under indfangelsen, 
transporten og livet i fangenskab. Det lykkedes at få CITES 
til at forfremme de tre arter til Liste 1. Arter på Liste 1 må ikke 
tages fra naturen eller handles med i kommercielt øjemed, 
og politi- og toldmyndigheder er forpligtede til at samar-
bejde internationalt om at stoppe handlen.

Ansvarlige dyreoplevelser med Airbnb
Online-bookingplatformen Airbnb tilbyder ikke blot overnat-
ningsmuligheder, men også forskellige oplevelser de steder, 
hvor brugerne rejser hen – og flere af disse involverer dyr. 
I 2019 indgik vi et samarbejde med Airbnb for at sikre, at 
dyrenes velfærd altid er i højsædet. 

Vi har hjulpet Airbnb med at udvikle en dyrevelfærdspolitik, 
som værterne for oplevelserne skal følge. Den skal blandt 
andet sikre, at ridedyr ikke overanstrenges, at mennesker 
ikke tilbydes fysisk kontakt med vilde dyr, og at ingen ople-
velser med underholdningsformål involverer havpattedyr i 
fangenskab. 

Samarbejdet har ikke blot indflydelse på de ca. 1.000 
 oplevelser med over 300 dyrearter, som Airbnb Animal 
 Experiences tilbyder. Det sender også et klart signal til resten 
af rejsebranchen, da Airbnb er så stor og velkendt en aktør 
med omkring 150 mio. brugere.

En gruppe glatpelsede oddere i naturen.
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Anima har fået sit eget område af reservatet, mens hun kommer sig 
oven på sine skader. 

Den 29. juni 2019 modtog vores rumænske partnerorganisa-
tion, Asociatia Milioane de Prieteni (AMP) et nødopkald: En 
ung hunbjørn var blevet fundet alene ved en vejside i byen 
Brasov. Hun vred sig i smerte og havde livstruende skader 
efter at være blevet ramt af en bil. AMP rykkede ud med det 
samme for at hjælpe den påkørte bjørn. De bragte hende 
med tilbage til reservatet og gav hende navnet Anima. 

”Et af Animas lår og knoglerne i hendes ene 
forben var brækkede flere steder. World  Animal 
Protection betalte for at få fløjet en  specialiseret 
dyrlægekirurg ind fra Tyskland    f or at operere 
hende,” fortæller vores bjørneekspert Victor 
Watkins.

Vi nærmer os målet i Pakistan
I Pakistan nærmer vi os målet om helt at få stoppet den 
grusomme tradition med bjørne-hundekampe. Vi mangler 
kun at redde omkring 25 bjørne, der stadig bliver tvunget 
til at forsvare sig mod kamptrænede hunde. Da vi startede 
arbejdet for over 20 år siden, var der ca. 300 bjørne, 
som blev udnyttet i de ulovlige og brutale kampe. I 2019 
fik vi opsporet 10 bjørne-hundekampe, der var planlagt i 
det skjulte. I samarbejde med vores lokale partnerorgani-
sation Center For Bioresource Research (CBR) lykkedes 
det os at få forhindret dem alle i at finde sted.

Udover bjørnene, der bruges til kampe, er der omkring 
90 bjørne i Pakistan, der bliver udnyttet som dansebjørne 
og til at tigge i gader og stræder. Dem arbejder vi ligele-
des på at befri fra deres usle liv. I 2019 lykkedes det os 
at redde i alt syv bjørne. Vi finansierede desuden en stor 
udvidelse af Balkasar-bjørnereservatet, så der nu er plads 
til yderligere 30-40 bjørne.

11 nye bjørne i reservatet i Rumænien
11 bjørne fik i 2019 et nyt liv i bjørnereservatet Libearty, 
som vi finansierer i Rumænien. Der lever nu i alt 106 bjørne 
i reservatet, der drives af vores lokale partnerorganisation 
Asociatia Milioane de Prieteni (AMP). Her kan de red-
dede bjørne følge deres naturlige instinkter som at klatre 
i træer, søge efter spiselige bær og planter, svømme i 
vandhullerne og gå i hi om vinteren.

Blandt de nye beboere i reservatet i 2019 er bjørnesø-
strene Dasha og Katia – tidligere kaldet Masha og Lora. 
De to bjørne levede i 24 år i et rumænsk cirkus, hvor 
de med brutale metoder blev trænet til blandt andet at 
køre på motorcykel og balancere på bolde. Når de ikke 
optrådte, var de fanget i hvert sit lillebitte, beskidte bur. Til 
sidst lykkedes det Lawrence Anthony Earth Organization 
(LAEO) og SOS Zoo and Bear Rescue Group at redde 
bjørnene, og sammen med AMP har vi nu givet dem et 
godt bjørneliv i reservatet.

Udvalgte indsatser i 2019

Nødoperation reddede Animas liv

Vilde dyr

Operationen gik heldigvis, som den skulle. “Anima er stadig 
lidt stille og langsom på grund af sine skader, og hun kan 
endnu ikke klatre i træer. Men hun er nysgerrig og stiller sig 
gerne på bagben for at kigge op mellem grenene. Og hun 
spiser godt – hun er især vild med kylling, brød og honning,” 
siger Victor, der mener, at Anima nok skal komme sig helt, 
selvom hun måske altid vil halte lidt.

Foto: Libearty Bear Sanctuary
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27 bjørne reddet fra bjørnegaldefabrikker
Bjørnegaldefabrikker i Asien er skyld i ufattelige lidelser hos 
de tusindvis af bjørne, der tilbringer hele deres liv indespærret 
i små bure. Under store smerter får bjørnene tappet deres 
galde, som er en efterspurgt ingrediens i traditionel asiatisk 
medicin. 

I Vietnam samarbejder vi med Education for Nature Vietnam 
(ENV) om at få gjort en ende på bjørnegaldefabrikkerne. Det 
har siden 2005 været ulovligt at tappe og sælge bjørnegalde 
i landet, men det sker stadig i det skjulte. ENV arbejder derfor 
sammen med myndighederne om at sikre, at ingen nye bjørne 
tages fra naturen, og at der ikke tappes galde fra de bjørne, 
der lever i fangenskab. I 2019 resulterede det i, at 27 bjørne 
blev konfiskeret eller frivilligt overgivet til myndighederne og fik 
et nyt liv i reservater eller redningscentre. 

De seneste 15 år har vores indsats været med til at nedbringe 
antallet af bjørne i fangenskab i Vietnam fra omkring 4.300 til 
omkring 750 bjørne.

Tid til en dukkert: De reddede bjørne i Libearty-reservatet, vi finansierer i Rumænien, nyder livet.

I 2019 var vi med til at sikre, at

27 bjørne  
i Vietnam

blev konfiskeret og fik et nyt liv  
i reservater eller redningscentre.

VILDE DYR
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I forbindelse med vaccinationen fandt dyrlægen en knude på Sportys bryst, som han fjernede. Beatrice er lettet over, at Sporty nu er sund og rask.

I Kenyas hovedstad Nairobi ligger Kibera – det største 
slumkvarter i Afrika. Her bor op mod 750.000 mennesker 
tæt sammen i små huse, som de ofte deler med både kæledyr 
og husdyr. Sygdomme spreder sig hurtigt, og en af de største 
trusler er rabies.

Af frygt for den dødbringende sygdom tyer befolkningen 
eller myndighederne ofte til hundedrab. I juni 2019 rabiesvac-
cinerede vi hunde og katte i Kibera for at vise, at der er en 
dyrevenlig og langt mere effektiv måde at bekæmpe sygdom-
men på.

Beatrice bor i Kibera med sin familie og sin hund, Sporty. 

Mens hun kærligt aer Sporty, fortæller hun: 

”Sporty og jeg elsker hinanden meget højt og 
er altid sammen. Hun fortæller mig, når der er 
en fremmed ved porten, så hun passer på mig. 
Det elsker jeg hende for.”

Beatrice er meget glad for, at Sporty nu er beskyttet mod 
rabies. ”Vi lever tæt sammen i huset, så hun ville kunne smitte 
mig og min familie. Og jeg ønsker heller ikke, at hun skulle 
lide, hvis hun blev syg. Jeg ser frem til mange gode år endnu 
sammen hende.”

Beatrice og Sporty

Hunde

MILEPÆL i 2019:

+1,6 mio. 
hunde ... primært i Asien og Afrika, er  

nu blevet vaccineret mod rabies, 
og mange hundeliv er reddet.



11 | 24

Globalt samarbejde om hunde
Hvert år bliver omkring 10 mio. hunde aflivet med brutale 
metoder – ofte fordi mennesker frygter, at hundene har 
rabies. Vi arbejder for at få regeringer rundt omkring i 
verden til i stedet at indføre vores dyrevenlige metoder. 
Det indebærer blandt andet indførelse af effektiv lovgivning, 
oplysning til hundeejere om ansvarligt hundehold og mere 
viden om dyrevelfærd blandt dyrlæger, beslutningstagere 
og den almene befolkning. Der er desuden også tale om 
mere håndgribelige tiltag som sterilisation, kastration og 
vaccination af hunde.

I forbindelse med dette arbejde er vi medstiftere af sam-
menslutningen International Companion Animal Mana-
gement (ICAM) sammen med andre internationale dyre-
velfærdsorganisationer og -netværk. I 2019 var vi som en 
del af ICAM med til at arrangere den eneste globale kon-
ference, der udelukkende fokuserede på kontrol af hunde-
bestande. Her deltog 185 repræsentanter for 38 lande, 
der alle blev præsenteret for vores dyrevenlige løsninger. 

Vaccinationer i stedet for masseaflivninger
I 2019 rabiesvaccinerede vi hunde i Thailand, Ghana, 
Brasilien, Sierra Leone og Kenya. I alt hjalp vi omkring 
70.000 hunde. Vaccinationerne beskytter ikke kun hun-
dene mod den dødbringende sygdom – men også mod 
brutale masseaflivninger, som myndighederne eller lokal-
befolkningen flere steder i verden griber til, hvis de ser 
hundene som en smittekilde. 

Vi har samtidig hjulpet regeringer og myndigheder i disse 
lande med at udvikle strategier for rabiesbekæmpelse og 
kontrol med bestandene af herreløse hunde. Disse strate-
gier er baseret på vaccinationer, sterilisationer/kastratio-
ner og oplysning frem for masseaflivninger.

10 mio. afrikanske hunde skal fremover beskyttes
I Afrika hjalp vi i 2019 Den Afrikanske Union (AU) med at 
 udvikle en helt ny politik for dyresundhed. AU var meget 
lydhør over for vores metoder og løsninger, som også 
blev bakket op af højtprofilerede institutioner som Verdens-
organisationen for dyresundhed (OIE).

Den nye politik indebærer blandt andet, at inden 2025 
skal 54 afrikanske lande have indført en rabiesstrategi 
baseret på vores dyrevenlige tilgang – det vil sige vacci-
nationer frem for masseaflivninger. Det vil forbedre livet for 
mindst 10 mio. hunde.

Udvalgte indsatser i 2019

Et kuld hvalpe har 
søgt ly for solen, 
mens deres mor 
bliver vaccineret 
mod rabies i 
Kibera, Kenya. 

Det vil vi:
 Beskytte hunde mod brutale 

masse aflivninger og sikre dem 
bedre leve vilkår.

Det gør vi:
 Samarbejder med regeringer 

og myndigheder om at indføre 
dyrevenlige og effektive løsnin-
ger til at håndtere deres hun-
debestande frem for at aflive 
hundene med brutale metoder.

HUNDE
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Mere end 1,2 mia. smågrise bliver hvert 
år udsat for smertefulde indgreb som 
halekuperinger. En af verdens største 
svineproducenter er thailandske Betagro, 
der årligt avler 2,3 mio. grise. Vi har 
overbevist dem om at stoppe med 
halekupering og give grisene beskæfti-
gelsesmateriale – og det har været en 
succes.

”Grisene er gladere. Jeg kan 
se dem logre med deres lange 
haler. De udviser mere naturlig 
adfærd som at rode i savsmuld 
og lege med det materiale, de 
har fået,” fortæller Jessada 
 Muenpakdee fra Betagro.

Beskæftigelsesmateriale er ting, som 
grisene kan tygge i, rode i eller lege med. 
Betagros landmænd bruger blandt andet 
bananblade, træstykker, savsmuld, græs 
og plastikflasker, som grisene kan tygge i.

Det er vigtigt at stimulere grisene og 
give dem mulighed for at udføre naturlig 
adfærd, da det modvirker den stress og 
kedsomhed, som grise i intensive produk-
tioner typisk er udsat for. Det er nemlig 
årsagen til, at grise bider i hinandens ha-
ler – og for at undgå dette hale kuperer 
man dem.

Ude i Betagros stalde kan land mænd-
ene fortælle om lavere stressniveau 
blandt grisene. ”De kommer langt sjæld-
nere op at slås, og der er næsten ingen 
halebidning længere,” fortæller en af 
dem. En anden supplerer: ”I stedet leger 
de og hygger sig.”

Logrende grise haler hos Betagro

Landbrugsdyr

Det vil vi:
 Forbedre forholdene for de milliarder af 

landbrugsdyr, der lever under elendige for-
hold verden over. Alt for mange landbrugs-
dyr har knap nok plads til at bevæge sig og 
ser aldrig dagens lys.

Det gør vi:
 Rådgiver og lægger pres på regeringer, 

fødevarevirksomheder og landbruget om 
god dyrevelfærd for produktionsdyr samt 
påvirker forbrugerne til at ændre adfærd.

Grisene på denne farm i Storbritannien bliver 
hverken halekuperet, kastreret eller får klippet 
tænder.
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Denne kyllingefarm i Holland bruger lang-
somt voksende racer. Dermed risikerer 
kyllingerne ikke at få overbelastede organer 
og ledsmerter, som mange industrikyllinger 
lider af.

Gladere kyllinger hos KFC i syv europæiske lande
I 2019 sluttede KFC sig som den første fastfood-gigant i 
Europa til initiativet ’Better Chicken Commitment’, hvor virk-
somheder offentligt forpligter sig til at skabe bedre forhold 
for slagtekyllinger. Det skete i kølvandet på, at vi i slutningen 
af 2018 overrakte KFC mere end en halv million underskrif-
ter og krævede bedre forhold for kædens kyllinger. 

KFC i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Irland, Belgien og 
Holland forpligtede sig allerede i 2019, mens KFC i Dan-
mark sluttede op i 2020. Inden 2026 vil disse syv lande 
stoppe med at bruge kyllinger, der er avlet til at vokse una-
turligt hurtigt, da det blandt andet kan resultere i smertefulde 
hjerte-, lunge- og knogleproblemer. Samtidig får kyllingerne 
mere plads, mere naturligt lys samt beskæftigelsesmateriale 
som for eksempel halmballer, som de kan hakke og rode i. 
Det vil forbedre livet for over 72 mio. kyllinger.

Thailands største supermarked vil give søerne bedre 
forhold
Tesco Lotus er Thailands største supermarkedskæde. I 2019 
forpligtede de sig til inden 2027 at stoppe med at sælge 
kød fra svineproducenter, der bruger drægtigheds- og 
farebokse til deres søer. Det vil komme over 70.000 søer til 
gavn, fordi de fremadrettet ikke skal leve det meste af deres 
liv fikserede i små bure. I stedet vil de komme til at leve i 
gruppeopstaldning med mere plads og mulighed for at 
udføre naturlig adfærd.

Det lykkedes os at få Tesco Lotus’ administrerende direktør i 
tale ved blandt andet at lave protestaktioner og møde op til 
selskabets generalforsamling med mere end 30.000 under-
skrifter, der fordømte grisenes forhold.

+1,6 mio.
... europæere – heraf over  

65.000 danskere – skrev under på  
et borgerinitiativ, som skal hjælpe  
landbrugsdyr i EU ud af burene.

Borgerinitiativ sendte landbrugsdyr ind i hjertet 
af EU
Over 300 mio. grise, kaniner, høns og andre landbrugsdyr 
i EU lever buret inde under helt uacceptable forhold. Der-
for er vi gået sammen med en række andre organisationer 
om det europæiske borgerinitiativ ’End the Cage Age’ 
– ’Ud af buret’, som kræver et forbud mod at holde land-
brugsdyr i bure. Et europæisk borgerinitiativ er en måde 
for EU-borgere at få EU-Kommissionen i tale på. Hvis man 
indsamler 1 mio. gyldige underskrifter, er Kommissionen 
forpligtet til at tage spørgsmålet op. 

Fra september 2018 til september 2019 var vi med til 
at indsamle over 1,6 mio. underskrifter fra EU-borgere – 
herunder mere end 65.000 danskere. Ved redaktionens 
afslutning er de sidste underskrifter ved at blive valideret. 
Nogle underskrifter bliver kasseret pga. manglende eller 
forkerte oplysninger, men allerede nu står det klart, at 
vi har et godt stykke over 1 mio. gyldige underskrifter. 
Det gør ’Ud af buret’ til det kun femte forslag, som får 
tilstrækkelig opbakning til at fremtvinge politisk handling. 
Når samt lige underskrifter er valideret, vil de blive overrakt 
til EU-Kommissionen.

Udvalgte indsatser i 2019

L ANDBRUGSDYR
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I 2019 ydede vores katastrofe team 
direkte hjælp til over

370.000
dyr

som var blevet ofre for orkaner,  
skovbrande og andre 

naturkatastrofer.

Bibi og Nina blev reddet fra flammerne

Katastroferamte dyr

Da skovbrande raserede Amazonasregnskoven i efteråret 
2019, var blandt andet dovendyr, slanger og myreslugere 
ekstra udsatte. De bevæger sig så langsomt, at de havde 
svært ved at undslippe ilden.

Et af de redningscentre, som vi støttede under brandene, tog 
imod de to dovendyrsunger Bibi og Nina. Scott Cantin fra 
vores katastrofeteam fortæller:

“Bibi er den ældste på ca. fem måneder. Hun 
er lidt mere selvstændig end Nina, som nok 
er omkring tre måneder. Bibi er ved at lære at 
klatre, og med sine lange kløer hægter hun 
sig godt fast i grenene. Hun elsker at hænge 
med hovedet nedad og spise blomster og frugt, 
som de ansatte giver hende.”

Scott forklarer, at Nina er lidt mere usikker. ”Hun klynger sig 
det meste af tiden til Bibi. Når Bibi klatrer væk, holder Nina 
i stedet fast i et tøjdyr for at få den kontakt og tryghed, hun i 
naturen ville få fra sin mor.”

Bibi og Nina får lov til at blive sammen på centeret i om-
kring et år. Så længe ville de nemlig være blevet hos deres 
mødre i naturen, hvis flammerne ikke havde revet dem fra 
hinanden. Det giver dem god tid til at udvikle deres musk-
ler og færdigheder, så de kan klare sig selv, når de bliver 
genudsat i naturen.

Dovendyrsungerne Bibi og Nina vil blive genudsat i naturen, når de 
har vokset sig stærke nok.

Det vil vi:
 Hjælpe de millioner af dyr, der hvert år 

bliver ramt af naturkatastrofer, og arbejde 
for, at de er bedre sikret i fremtidige 
katastrofesituationer.

Det gør vi:
 Sætter ind med akut hjælp til dyr og deres 

ejere i katastrofer og hjælper regeringer, 
organisationer og lokalsamfund med 
at indtænke dyr i nationale og lokale 
katastrofeberedskabsplaner.
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Vores dyrlæge behandler kalven Million, der havde fået ånde-
dræts besvær, efter at cyklonen Idai ramte Malawi.

370.000 dyr fik hjælp i 2019
Tæt på 370.000 dyr fik akut hjælp af vores katastrofe-
team i 2019. Såvel husdyr og kæledyr som vilde dyr blev 
ramt, når naturen lod katastrofer som oversvømmelser, 
cykloner og skovbrande hærge. 

I 2019 var der brug for vores katastrofemedarbejdere i 
blandt andet Thailand, Brasilien og Kenya. Teamet står 
klar til at rykke ud for at hjælpe nødstedte dyr 365 dage 
om året. Den hurtige indsats betyder ofte forskellen på liv 
eller død for mange dyr.

Vi rykkede ud, da Amazonas brændte
10 % af verdens vilde dyre- og plantearter har hjemme 
i Amazonasregnskoven. De var i alvorlig fare, da vold-
somme skovbrande kom helt uden for kontrol i efteråret 
2019. Millioner af vilde dyr – nogle af dem truede – blev 
dræbt, sårede eller mistede deres hjem.

Vi samarbejdede med et hold bestående af dyrlæger 
og tre redningscentre for vilde dyr (CETAS) om at hjælpe 
dyrene i Amazonas. Vi sørgede for dyrlægeudstyr, foder 
og medicin til de reddede dyr. Og vi underviste brand-
mænd i, hvordan de kunne redde sårede dyr, de stødte 
på i brandslukningsarbejdet.

Tusindvis af dyr var truede af cyklonen Idai
I marts 2019 blev det sydlige Afrika hårdt ramt af Idai – 
den kraftigste cyklon, der nogensinde har hærget den syd-
lige halvkugle. Tusindvis af dyr døde eller blev såret, og de 
overlevende dyr var meget sårbare over for sygdomme.

Vi sendte tre teams af sted til Mozambique, Malawi og 
Zimbawe, hvor vi i samarbejde med lokale partnerorga-
nisationer sørgede for dyrlægebehandling til kvæg, får, 
geder og høns. En stor del af de tre landes økonomi er 
baseret på landbrug, så hvis dyrene dør, har ejerne ikke 
mange chancer for at genopbygge deres liv efter katastro-
fen. I alt ydede vi direkte hjælp til over 310.000 dyr.

Forebyggende indsatser beskytter millioner af dyr
Vores forebyggende katastrofearbejde er mindst lige så 
vigtigt som de akutte indsatser. Dette arbejde sikrer, at 
dyrene er langt bedre beskyttet i kommende naturkatastro-
fer – og dermed vil der være færre dyr, der har brug for 
akut hjælp, når først katastrofen rammer. 

I 2019 beskyttede vi omkring 250 mio. dyr med vores 
forebyggende arbejde. Vi hjalp blandt andet regeringer 
og myndigheder i lande som Indien, Indonesien, Gua-
temala og Kenya med at indføre beredskabsplaner, der 
medtænker dyrene. Og vi underviste Røde Kors-ansatte 
i, hvordan de bedst muligt tager sig af dyrene under 
katastrofer. Røde Kors’ medarbejdere er ofte de første på 
pletten i katastrofesituationer. Hvis de hjælper dyrene med 
det samme, kan det betyde forskellen på liv eller død – 
og det giver dyrenes ejere en bedre chance for at komme 
på fode igen.

Udvalgte indsatser i 2019

KATASTROFERAMTE DYR
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I 2019 nåede vores indtægter op på 55,5 millioner kr.
– mod 54,8 millioner kr. i 2018.

Det er udelukkende takket være støtten fra privatpersoner, fonde og virksomheder, at vi år efter år kan give tusindvis af dyr over 
hele verden et bedre liv. Vi er taknemmelige for den store opbakning og over, at vi igen i 2019 kunne gøre en forskel i så mange 
dyrs liv.

Støtte fra virksomheder og fonde 
i 2019

 + 50.000 kr. Ibsø Holding ApS

 + 25.000 kr. Waste Management 
Consulting ApS

 + 12.000 kr. KBS-BYG A/S

 + 60.000 kr. Fru Ellen Bremerdals Fond 
til hjælp for hjemløse katte og andre 
vildtlevende dyr

 + 15.000 kr. Metro-Schrøder-Fonden

 + 30.000 kr. Toyota-Fonden

 + 150.000 kr. Fonden af 24. 
december 2008

 + 20.000 kr. Inge & Skjold Burnes 
Fond

 + 15.000 kr. Lund Fonden

 + 6.000 kr. Bodil og Kai Bisgaards 
Fond

Ved udgangen af 2019 støttede over 61.000 privat-
personer vores arbejde for dyrene med 53 millioner kr. 

Det er en stigning på omkring 1.000 private støtter og lidt 
over tre millioner kr. i forhold til året før. Vores støtter har 
altså i gennemsnit givet mere end i 2018. 

I 2019 modtog vi desuden 405.890 kr. i testamentariske 
gaver.

Tak for støtten

Lone Olufsen
har støttet vores arbejde siden 
år 2000. 

”Jeg støtter arbejdet for udsatte 
og nødlidende dyr, fordi jeg slet 
ikke kan lade være. Selv med 
små midler kan jeg være med 
til at gøre en forskel – så enkelt 
er det.”

Tusindvis af private giver dyr et bedre liv
Det er som tidligere år de løbende bidrag og gaver fra  private, som 
giver os den største indtægt. 
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En hilsen fra alle os i felten

”I har fået millioner af 
søer fra overalt i verden 
ud af  boksene og givet 
dem et bedre liv, hvor 
de kan socialisere i 
gruppeopstaldning.”

Rosangela Ribeiro 
Veterinary Programmes Manager  
i World Animal Protection

”I hjalp med at vaccinere 
 tusindvis af hunde i Brasilien, 
Kenya, Indien,  Thailand og 
Sierra Leone.”

TAK FOR STØT TEN

Ricardo Mora 
International Pigs Campaign Manager 
i World Animal Protection

Scott Cantin 
Global Communications Planner, Disaster  Response,  
i World Animal Protection

... til alle jer, der støtter vores arbejde

”I hjalp dyrene, der var fanget i skovbrand-
ene i Amazonas. I gav dem den medicin, 
de manglede for at kunne overleve og 
blive raske igen.”
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Underskrifter og følgere giver os en 
større stemme
55.360 danske dyrevenner bakkede i 2019 op om vores arbejde med 
deres underskrift. Mange støttede flere kampagner, og i alt indsamlede 
vi 74.602 underskrifter.

Vi har blandt andet samlet underskrifter ind mod bure til landbrugsdyr i EU, underholdning med delfiner i fangenskab, elefantrid-
ning ved Amer Fort i Indien og udsmuglingen af gråpapegøjer fra DR Congo med Turkish Airlines’ fly. Med underskrifterne har vi 
langt bedre mulighed for at lægge pres på EU, regeringer, lokale myndigheder eller store, private virksomheder.

Delfiner hører til i naturen – ikke i fangenskab.
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120.543 Facebook- 
brugere fulgte vores side ved 

udgangen af 2019 mod 
112.564 i slutningen af 2018.

5.987 fulgte os os på Instagram 
mod 3.261 året før. 

Der er en støt stigende interesse for vores arbejde for  
dyrene på de sociale medier. Det er positivt at opleve,  

ikke mindst fordi vores følgere hjælper os med at  
få budskabet ud til endnu flere mennesker ved hjælp  

af delinger, likes og kommentarer til  
vores opslag.

TAK FOR STØT TEN
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 Projekter, oplysning og kampagner 76,7%
 Indtægtsgivende aktiviteter  11,5%
 Administration 9,7%
 Nyhedsblade m.v.  1,6%
 Overført til egenkapital 0,5%

I 2019 har vi anvendt næsten 77 % af midlerne på vores formål: Arbejdet for bedre beskyttelse af dyr over hele verden 
gennem bl.a. oplysning og uddannelse samt projekter og kampagner. Årsresultatet ligger på næsten 256.000 kr., og vores 
egenkapital ved udgangen af 2019 er på 6,55 mio. kr. Det er med til at fremtidssikre vores aktiviteter, da det giver os en 
god økonomisk robusthed over for perioder med svingende indtægter. Vi har fastholdt vores administrationsudgifter på lige 
under 10 %, hvilket er samme niveau som tidligere år.

Hvad går pengene til?

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

76,7%

Indtægtsgivende aktiviteter

11,5%

Nyhedsblade mv.

1,6%
Overført til egenkapital

0,5%

Administration

9,7%

Personale og lønninger (DKK)

I løbet af 2019 har vi haft 18 faste medarbejdere samt to barselsvikarer ansat på det danske kontor. 
De samlede lønningsudgifter udgjorde 9.463.737
De samlede pensionsudgifter udgjorde 991.965

ØKONOMI
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Indtægter og udgifter 2019

Resultatopgørelse 2019 (DKK)

INDTÆGTER

Donationer, indsamlinger og kontingenter mv. 52.938.463
Arv 405.890
Fonde 296.000
Tilskud fra Tips- og Lottomidler 898.051
Momskompensation 964.167
Virksomhedssponsorater 32.000
INDTÆGTER I ALT 55.534.571

UDGIFTER

Projekter, oplysning og kampagner 42.614.891
Nyhedsblade mv. 900.510
Udgifter til indtægtsgivende aktiviteter 6.363.466
Administrationsudgifter 5.399.837
UDGIFTER I ALT 55.278.704

ÅRETS RESULTAT 255.867
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ØKONOMI



Læs mere om vores arbejde på 
worldanimalprotection.dk
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