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Tak! Din støtte gjorde 
en stor forskel for  
dyrene i 2016
2016 var et år, hvor det endnu engang stod klart, hvor stor en for-
skel det kan gøre, når vi dyrevenner står sammen og lader vores 
stemme blive hørt. 

Igennem TripAdvisor, verdens største rejsesite, blev der solgt billet-
ter til mange af de turistattraktioner, hvor vilde dyr bliver mishand-
let. I over et år afviste TripAdvisor vores ønske om et møde. Men 
efter at vi i 2016 lagde pres på selskabet ved hjælp af 558.000 
underskrifter, skiftede de kurs. De forpligtede sig til at stoppe deres 
billetsalg til steder, hvor man kan få taget en selfie med en tiger, 
klappe en løveunge, svømme med delfiner eller på anden måde 
komme i fysisk nærkontakt med vilde dyr.  

Det var også takket være underskrifter, at vi i 2016 fik stoppet mas-
seaflivningerne af hunde i byen Constanța i Rumænien. Hvert år 
blev der dræbt mere end 4.000 hunde i byen i et forsøg på at 
nedbringe antallet af gadehunde. Men aflivningerne var ikke bare 
brutale – de var også totalt ineffektive, for antallet af hunde faldt 
ikke. I løbet af kort tid indsamlede vi underskrifter fra over 60.000 
hundevenner og overrakte dem til Constanțas viceborgmester. 
Han forpligtede sig til at sætte en stopper for hundedrabene og 
vil nu indføre en række af de dyrevenlige tiltag, vi anbefalede, 
blandt andet gratis sterilisering af hunde.

Nogle gange oplever vi hurtige succeser i vores arbejde – andre 
gange er det et langt, sejt træk at forbedre forholdene for de
mange dyr, der lider rundt omkring i verden. I 2016 indsamlede 
vi tæt på 300.000 underskrifter for at lægge pres på en række 
globale fastfood-giganter. Vi bad dem om at sørge for bedre for-
hold for de slagtekyllinger, der ender på menuen i deres restau-
ranter. Nogle af kæderne er nu gået i dialog med os, mens andre 
endnu ikke er indstillet på at lytte. Der er stadig lang vej igen, før 
alle verdens slagtekyllinger får bedre leveforhold, men vi fortsætter 
kampen for kyllingerne i 2017. 

Vi kan kun hjælpe så mange dyr i nød verden over, fordi så 
mange dyrevenner støtter vores arbejde. År efter år er vi dybt  
taknemmelige for den gavmilde opbakning, der gør det muligt  
for os at redde dyr fra mishandling og udnyttelse.

Jeg vil gerne takke alle, der på den ene eller anden måde har 
hjulpet os i vores arbejde i løbet af 2016. Det er jer, der gør  
det muligt for os at gøre en forskel for så mange dyr.

Med venlig hilsen

Gitte Buchhave
Direktør
World Animal Protection Danmark

World Animal Protection 
er 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 katastrofer og arbejder fore-
byggende, så dyrene er beskyttet i fremti-
dige naturkatastrofer. Og vi viser, at men-
nesker og dyr kan leve trygt side om side  
i lokalsamfund. 
 
Vi er med til at skabe positive forandring er 
for dyr ved at eksponere dyremishandling 
og bane vejen for bæredygtige løsninger 
– globalt såvel som lokalt. Vi samarbejder 
med FN og rådgiver verdens rege ringer 
om dyrevelfærd, mens vi i mere end 50 
lande er involveret i lokalt dyrebeskyttelses-
arbejde.  

Bestyrelsen
Michael Christiani Havemann, formand 
Peter Mollerup, næstformand 
Søs Egelind 
Pernille Sams 
Steve McIvor, International CEO
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”Det er ikke let at ændre på, at vilde dyr 
bliver udnyttet i turistindustrien. Derfor er vi 
nødt til at angribe problemet fra flere vink-
ler: Vi må påvirke både turisterne, rejsebu-
reauerne og udbyderne af underholdning 
med vilde dyr.”

Kate Nustedt leder vores arbejde med 
vilde dyr. Hun er stærkt engageret i vores 
kampagne for at stoppe elefantridning og 
andre former for turistunderholdning, hvor 
vilde dyr bliver udnyttet og mishandlet.

”Der er ingen tvivl om, at det vil tage tid – 
men jeg ved, at vi kan stoppe underhold-
ning med vilde dyr. Tidligere var der dan-
sebjørne mange steder i Indien, Tyrkiet og 
Grækenland. Men det lykkedes os at få 
stoppet det, blandt andet efter at vi finan-
sierede reservater, hvor bjørnene kunne få 
et nyt liv. Dyrene kan ikke tale for sig selv – 
så vi må tale på deres vegne.”

Vilde dyr
Det vil vi: Vi vil sætter en 
stopper for, at vilde dyr bli-
ver tilfangetaget, mishandlet, 
udnyttet og dræbt. Vores  
mål er, at vilde dyr forbliver i 
naturen, hvor de hører til. 
 
Det gør vi: Vi arbejder på at 
stoppe den kommercielle ud-
nyttelse 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 under-
holdning og traditionel me-
dicin.

Det skal være slut med tigerselfies  
og elefantshows

iStock. by Getty Images
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Rejsebureauer dropper elefantridning
Over en halv million vilde dyr lider i turist-
industrien. Hvad enten dyrene bliver taget 
fra naturen eller avlet i fangenskab, er de 
stadig vilde dyr med alle deres naturlige 
instinkter intakte. Livet i fangenskab, hvor 
de ofte står lænket eller lever i små bure, 
kan på ingen måde opfylde deres behov. 
Mange af dyrene bliver desuden mishand-
let for at knække dem mentalt, så de bliver 
føjelige nok til at omgås mennesker.

Vi har igennem flere år været i dialog 
med rejsebranchen for at få dem til at 
hjælpe os med at stoppe efterspørgslen 
på underholdning med vilde dyr. Ved årets 
udgang var vi nået op på over 120 dan-
ske og internationale rejseselskaber, der  
er stoppet med at tilbyde elefantridning  
og –shows til deres rejsende. En række  
af selskaberne har droppet alle former  
for underholdning med vilde dyr i deres  
udflugtsprogrammer.

Underskrifter fik TripAdvisor  
til at give efter
Vi forsøgte adskillige gange at komme i 
dialog med verdens største rejsesite, Trip- 
Advisor, for at få det til at stoppe med at 
promovere og sælge billetter til steder, 
hvor vilde dyr bliver udnyttet. 

Det var forgæves, indtil vi havde indsam-
let 558.000 underskrifter rettet mod selska-
bet. Det fik TripAdvisor til at forpligte sig  
til at stoppe sit billetsalg til steder, hvor  
turister kan komme i fysisk nærkontakt med 
vilde eller truede dyr. Det er for eksempel 

steder hvor man kan ride på elefanter, få 
taget en selfie med en tiger eller svømme 
med delfiner.

Dyrene i havet skal beskyttes  
mod spøgelsesnet
I 2016 oplevede vi store gennembrud i 
kampen for at beskytte hvaler, sæler og 
andre havdyr mod tabt eller efterladt fiske-
grej – de såkaldte spøgelsesnet. Blandt 
andet fik vi FN til at anerkende, at spøgel-
sesnet er et omfattende problem med al-
vorlige konsekvenser for dyrene i havet – 
og at der er brug for en hurtig indsats for 
at gøre noget ved problemet.

Vi er medstiftere af Global Ghost Gear 
Initiative (GGGI). I løbet af 2016 igang-
satte GGGI et nyt projekt i FN-regi, der skal 
sikre, at alt fiskeudstyr bliver mærket. På den 
måde kan man spore, hvor udstyret kommer 
fra. Fiskere kan finde fiskegrej, de har tabt 
ved et uheld, og de kan blive afskrækket  
fra bevidst at efterlade udstyr i havene. 

Akut hjælp til sæler og  
andre dyr i havet
Vi finansierede i 2016 et redningscenter i 
Maine, USA, for sæler og andre dyr, der 
lever i havet. Vores partnerorganisation 
Marine Mammals of Maine (MMoME) 
kan nu akut behandle de havdyr i nød, 
de redder langs Maines kyststrækning. 
Mange af dyrene er hårdt sårede efter  
at være blevet fanget i fiskenet, ruser  
eller andet tabt fiskegrej. I 2016 hjalp 
MMoME 268 nødstedte dyr.

Udvalgte indsatser i 2016

268 
nødstedte dyr hjalp 
MMoME i 2016.

Vi mener, at vilde dyr  
skal have lov til at leve i 
naturen, hvor de hører til.
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”Det er virkelig sjovt at se dem slås for sjov. Man forstår godt, hvor-
for de har fået navnene Bim og Bam! Det er slet ikke de samme 
bjørne, som nogle skovløbere fandt svage og dehydrerede.”

Det fortæller vores bjørneekspert Victor Watkins om de to bjør-
neunger, som i februar måned blev bragt til bjørnereservatet i Ru-
mænien. De var blevet fundet forladt i skoven, kun fire uger gamle.

Bjørneungerne var alt for små til at klare sig selv. Men heldigvis  
kom de godt igennem den første, kritiske tid. I juli havde de vokset 
sig store og stærke nok til at blive flyttet ud i deres helt eget om-
råde af det frodige reservat. Her har de træer at klatre i og  
et vandhul at svømme og lege i.

”Vi håber på at kunne genudsætte ungerne i naturen, når de  
er gamle nok, så de kan slutte sig til de andre 5.000 vilde bjørne 
i Rumænien.”

Vilde dyr
Bjørne

Bim og Bam bliver stærkere 
dag for dag
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Reddet fra bjørne-hundekampe  
i Pakistan
I 2016 reddede vi otte bjørne i Pakistan. 
De havde alle levet under usle forhold 
og var blevet tvunget til at slås i blodige 
bjørne-hundekampe eller til at optræde 
som dansebjørne. Bjørnene kan nu nyde 
et trygt og beskyttet liv i Balkasar-reser-
vatet, som vi finansierer. 

Der blev kun planlagt 13 bjørne-hun-
dekampe i Pakistan i 2016, og det lykke-
des os at stoppe de seks af dem, så kun 
syv kampe blev gennemført. Det er en stor 
nedgang fra de cirka 1.000 kampe om 
året, der blev holdt, da vi startede vores  
arbejde for at få stoppet kampene i 1997.

Nye beboere i bjørnereservatet  
i Rumænien
Det naturskønne bjørnereservat, som vi fi-
nansierer i Rumænien, fik syv nye beboere  
i løbet af året. De fleste af bjørnene har vi 
reddet fra et usselt liv i nedslidte zoologi-
ske haver. Flere af bjørnene var i sølle  
for fatning, da de ankom, men har hurtigt 

fået det bedre i de nye, naturskønne om-
givelser.

Vi mangler nu kun at redde omkring  
10 bjørne i Rumænien.

Fremskridt i kampen mod bjørne-
galdeindustrien
Omkring 20.000 bjørne lever under helt 
uacceptable forhold på galdefabrikker i 
Asien. Her får de under store smerter tap-
pet deres galde, der bruges som et univer-
salmiddel i traditionel asiatisk medicin. 

I Vietnam er det nu forbudt at tappe 
galde fra bjørnene, og vi har mikrochippet 
de bjørne, der stadig lever i fangenskab, 
så vi kan overvåge dem. Det førte i 2016 
til, at vi kunne hjælpe med at konfiskere tre 
bjørne. Vores indsats gennem de seneste 
10 år har nedbragt antallet af bjørne i  
fangenskab i Vietnam med næsten 70 %. 

I Sydkorea er vi også nået tættere på  
en udfasning af galdeindustrien. 99 % af 
bjørnene på fabrikkerne er nu steriliserede, 
så der ikke kan avles nye bjørne, og det er 
forbudt at indfange nye bjørne fra naturen.

Udvalgte indsatser i 2016

70% 
færre bjørne i fangenskab  
i Vietnam på 10 år.

Bjørneungerne Bim og Bam 
var kun fire uger gamle, da 
de blev fundet. Deres mor 
var sandsynligvis død.
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Gade- og  
familiedyr
Det vil vi: Vi vil beskytte 
hunde over alt i verden mod 
brutale masseaflivninger og 
sikre dem bedre levevilkår.  
 
Det gør vi: Vi overbeviser 
regeringer og myndigheder 
om at indføre dyrevenlige 
og effektive løsninger til  
at håndtere deres hundebe-
stande frem for at aflive hun-
dene med brutale metoder.

1 million rabiesvaccinationer
I 2016 nåede vi op på 1 million vaccina-
tioner af hunde mod rabies. Vaccinatio-
nerne beskytter ikke kun hundene mod den 
dødbringende sygdom, men også mod 
masseaflivninger. 

Mange steder i verden får frygten for  
rabies myndigheder eller lokalbefolkningen 
til at slå hunde ihjel – ofte med brutale me-
toder – i et forsøg på at stoppe sygdom-
men i at sprede sig. Men aflivningerne stop-
per ikke rabies – det gør kun vaccinationer.

Immun barriere af hunde i Kenya
I løbet af 2016 vaccinerede vi blandt an-
det omkring 80.000 hunde i Makuena- 
distriktet i Kenya. Syv ud af ti hunde er nu 
vaccinerede. Det er nok til at skabe en  
immun barriere mod rabies. Hundene 
i mange områder kan nu trygt løbe frit 
omkring uden at være i fare for at blive 
dræbt, og hundeejere skal ikke længere 
frygte for deres hundes liv.

Danskere kræver bedre beskyttelse  
af herreløse hunde i EU
Mange steder i Europa er de herreløse 
hunde hver dag i fare for at blive dræbt 

med smertefulde metoder, fordi mennesker 
ser dem som en pestilens eller frygter, at 
de smitter med forskellige sygdomme. 

I marts overrakte vi over 110.000 un-
derskrifter fra danskere til de danske EU-
politikere. Vi bad dem om at arbejde for  
at beskytte hundene ved at sørge for, at 
der bliver indført effektiv dyrebeskyttelses-
lovgivning i de forskellige lande i EU.

Stop for masseaflivninger  
i rumænsk storby
I Rumænien lykkedes det os at sætte en  
stopper for masseaflivningerne af hunde  
i byen Constanța. De seneste 16 år er 
der hvert år blevet dræbt mere end 4.000 
hunde i byen i et – forgæves – forsøg 
på at kontrollere bestanden af herreløse 
hunde. 

Vi overrakte underskrifter fra over 
60.000 hundevenner på byens borgme-
sterkontor, og det fik bystyret til at lytte til 
os. De har nu forpligtet sig til at indføre en 
række af de dyrevenlige tiltag, vi anbefa-
lede. Vi har desuden fået indført et uddan-
nelsesprogram på skoler i hele Rumænien, 
hvor eleverne lærer om hundes behov, og 
hvordan man er en ansvarlig hundeejer.

Udvalgte indsatser i 2016

80.000
hunde vaccinerede vi i 
Makuena-distriktet i Kenya.
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”Når jeg kommer hjem, møder Bruno mig. 
Og når jeg går rundt på gården, følger hun 
i hælene på mig, som om hun vil passe på 
mig. Hun kan lide alle i vores familie, og hun 
elsker at lege med børnene.”

Joseph Mutui, der bor i Kenya, har op-
søgt os for at få sin hvalp Bruno vaccineret 
mod rabies. Dermed er hun ikke bare be-
skyttet mod den dødbringende sygdom, 
men også mod at blive brutalt dræbt. Ra-

bies dræber op mod 2.000 mennesker  
om året i Kenya, og i desperation slår folk 
hundene ihjel, fordi de frygter, at de spre-
der sygdommen.

Fordi vi har vaccineret Bruno, kan hun nu 
lege frit med sin familie og de andre hunde 
i området, uden at Joseph skal frygte for 
hendes liv.

”Bruno er en del af vores familie, og vi 
ville være helt knuste, hvis vi mistede hende.”

Joseph har fået sin hvalp 
Bruno vaccineret for at  
beskytte hende.

Et trygt liv til Bruno
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”Vi startede med at have grisene i båse, 
men fra 2007 indførte vi store gruppe-
stalde.” Cathy Yanqing Yao er Vice Presi-
dent General Manager hos Dexing, en  
af Kinas største svineproducenter.

I Kina lever de fleste grise i intensive 
produktionssystemer med små båse. Men 
Dexing har vist, at det er muligt at tage 
hensyn til dyrenes velfærd og stadig få 
sorte tal på bundlinjen.

Vi samarbejder med Dexing om at for-
bedre og udvide deres system med fæl-
lesstalde. Vores mål er, at Dexing kan gå 
foran med det gode eksempel, der kan  
føre til en mere dyrevenlig svineproduktion 
i Kina generelt.

”Når grise ikke har plads til at røre sig, 
har de det ikke godt,” siger Cathy. ” Vores 
grise trives, fordi de kan bevæge sig om-
kring og være sammen med deres venner.”

Landbrugs-
dyr
Det vil vi: Vi vil forbedre  
forholdene for de milliarder 
af landbrugsdyr, der lever  
under frygtelige forhold  
verden over. Alt for mange 
landbrugsdyr har knap nok 
plads til at bevæge sig og  
ser aldrig dagens lys. 
 
Det gør vi: Vi rådgiver og 
lægger pres på regeringer, 
fødevarevirksomheder og 
landbruget om god dyre-
velfærd for produktionsdyr.

Grise skal have plads  
til at røre sig, rode i halm 
og bygge reder.

Glade grise hos Dexing
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Samarbejde med store virksomheder 
I 2016 fortsatte vi samarbejdet med de 
store fødevarevirksomheder Nestlé, BRF 
og Betagro. 14 % af de søer, som Betagro 
producerer, lever nu i store fællesstalde i 
stedet for i små bokse, og virksomheden 
har også sørget for bedre forhold for de-
res slagtekyllinger. I alt har over 60 millio-
ner grise og kyllinger i Betagros produktion 
fået et bedre liv.

Et bedre liv for slagtekyllingerne
Omkring 40 milliarder slagtekyllinger verden 
over lever under helt uacceptable forhold. 
Kyllingerne er presset sammen på alt for lidt 
plads og står og ligger typisk i deres egen 
afføring. De er avlet til at vokse sig unaturligt 
store på unaturlig kort tid, hvilket giver mange 
af dem helbredsproblemer og smerter. 

Vi indsamlede i 2016 tæt på 300.000 
underskrifter fra dyrevenner, der kræver 
bedre forhold for de kyllinger, der ender på 
menuen hos fastfood-giganterne – herunder 
kæden KFC. Det fik den globale fastfood-
kæde Nando’s til at sige ja til at mødes 
med os for at diskutere kyllingernes forhold. 

Den store, amerikanske café-kæde Pa-
nera Bread vil efter dialog med os frem-
over benytte kyllinger, der vokser lang-
sommere, har mere plads, dagslys og mu-
lighed for at udføre naturlig adfærd. Det 
samme vil de internationale fødevarevirk-
somheder Compass Group og Aramark. 

Mere plads til grisene i Kina
Kina producerer hvert år omkring 700 mil-
lioner grise; det er over halvdelen af alle 
grise i verden. Vi vil forbedre forholdene 
for grisene ved at vise de kinesiske svine-
producenter en bedre vej end de mest in-
tensive produktionssystemer, hvor dyrene 
har alt for lidt plads. 

Det gør vi blandt andet via pilotprojek-
ter sammen med storproducenterne Qing-
lian og Dexing. Her lever grisene i store 
fællesstalde i stedet for i små bokse. The 
Open Philantropy Project har investeret en 
halv million dollars, så vi kan forbedre for-
holdene for grisene i Kina.

FN vil forbedre landbrugs - 
dyrenes forhold
I 2016 vedtog FN’s Komité for Verdens  
Fødevaresikkerhed en række anbefalinger, 
der skal skabe fødevaresikkerhed via bæ-
redygtigt landbrug. Takket være vores lob-
byindsats er der i anbefalingerne fokus på 
landbrugsdyrene forhold.

Anbefalinger siger, at regeringer bør 
prioritere dyrevelfærd i den måde, de ud-
former landbrugssystemer på. At dyr bør 
have et liv fri fra smerte, stress og sult, og  
at de skal kunne udføre deres naturlige  
adfærd. At der skal være fokus på dyrenes 
sundhed, og at de skal tilses af dyrlæger.

Udvalgte indsatser i 2016

300.000
dyrevenner skrev under.
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Katastrofe -
ramte dyr
Det vil vi: Vi vil hjælpe de  
millioner af dyr, der hvert  
år bliver ramt af naturkata-
strofer, og arbejde for, at  
de er bedre sikret i fremtidige 
katastrofesituationer. 

Det gør vi: Vi sætter ind med 
akut hjælp til dyr og deres 
ejere i katastrofer, og vi hjæl-
per regeringer, organisatio-
ner og lokalsamfund med at 
indtænke dyr i nationale og 
lokale katastrofeberedskabs-
planer.

Hjælp til over 870.000 dyr  
i katastrofer
I 2016 rykkede vi ud til naturkatastrofer 
i10 lande. Vi satte ind med akut hjælp til 
over 605.000 dyr, og med forebyggende 
arbejde hjalp vi yderligere mere end 
265.000 dyr. 

Det forebyggende arbejde består for  
eksempel i at bygge orkansikrede stalde, 
at grave brønde i områder, der ofte er  
plaget af tørke, eller at lave evakuerings-
planer for dyrene. En vigtig del af dette  
arbejde er også at få inkluderet dyrene i 
lokale og nationale katastrofeberedskabs-
planer. 

Kuldekatastrofe truer får  
og geder i Mongoliet
Mongoliet var i 2016 plaget af en eks-
trem hård vinter kaldet en ’dzud’. Både 
mennesker og dyr var i stor fare for at dø 
af kulde. Vinteren blev afløst af en som-
mer med tørke, hvilket forværrede situatio-
nen. Nomaderne kunne ikke samle nok hø 
eller andet foder til deres dyr til den kom-
mende vinter. 

Sammen med Internationalt Røde Kors 
hjalp vi med at bygge læskure til de mest 
udsatte dyr, så de var beskyttet mod kul-
den. Vi uddelte desuden mælkepulver til 
nyfødte lam og gedekid og mineralsten  
til de voksne får og geder. I alt hjalp vi  
næsten 255.000 dyr.

Akut indsats efter orkan i Haiti
Haiti blev i oktober 2016 ramt af den 
værste orkan i over 50 år. Vi hjalp over 
100.000 dyr – vi behandlede blandt  
andet husdyr som køer, får og geder  
samt hunde og katte. 

Som en del af indsatsen igangsatte  
vi et omfattende vaccinationsprogram, så 
dyrene kunne komme sig over sår, infekti-
oner og stress uden at blive ramt af smit-
somme sygdomme. Mange haitianere  
opfatter deres dyr som en del af deres  
familie – og for nogle er dyrene deres  
eneste indtægtskilde.

FN satte fokus på 
katastroferamte dyr
I 2016 oplevede vi et gennembrud i vores 
lobbyarbejde i FN. Medlemslandene blev 
enige om at registrere, hvordan dyr bliver 
påvirket af naturkatastrofer. 

Det vil give beslutningstagerne nogle 
præcise og regelmæssige data, der gør 
det lettere at minimere de risici, som dyr-
ene er udsat for. Dermed vil det også blive 
lettere at hjælpe lokalsamfund med at for-
berede sig på katastrofer og komme hurti-
gere på fode efterfølgende. 

Dyr vil blive inkluderet i landenes kata-
strofeberedskabsplaner, så færre dyr vil 
kommer til at lide, og færre mennesker vil 
miste de dyr, som de ofte er helt afhæng-
ige af.

Udvalgte indsatser i 2016
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“Der er et stærkt bånd mellem dyrene og de-
res ejere i  Haiti. Folk betragter deres dyr som 
en del af familien. Og samtidig er dyrene de-
res bankkonto, så det er også en økonomisk 
tragedie for dem, hvis dyrene dør.”

Dyrlæge Jean Francoise Thomas koor-
dinerede vores indsats i Haiti, da orkanen 
Matthew hærgede landet. Han fortæller, 
at hans team blev mødt med stor glæde 
blandt lokalbefolkningen, når de kom for  
at hjælpe dyrene.

”Jeg husker særlig tydeligt en hest, der 
havde stået i vand og mudder i tre dage. 
Dens hove var betændte, dens ben var 
hævede og dens hud var fyldt med sår. 
Da hestens ejer kom med den, kunne den 
næsten ikke stå på benene. Den havde 
store smerter og bed ud efter os. Men den 
faldt til ro, da vi behandlede den. Hvis vi 
ikke havde hjulpet hesten, kunne den være 
død eller have mistet to af sine ben.”

Vores katastrofeteam  
hjalp tusindvis af dyr  
i orkanramte Haiti.

Reddet efter tre dage i vand og mudder

255.000
dyr blev hjulpet i Mongoliet.
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Det gjorde vi også i 2016
Dyrevelfærd på pensummet
Vi har stort fokus på at udbrede forståelse for 
dyrevelfærd til såvel almindelige mennesker 
som fagpersoner og officielle instanser. Vo-
res fokus er særligt på de lande, hvor der ty-
pisk er mangel på viden om dyrevelfærd, og 
hvor dyrevelfærd traditionelt set ikke har væ-
ret en prioritet.

I 2016 afholdt vi en workshop i dyrevel-
færd i Malaysia. Her deltog undervisere på 
dyrlægeuddannelser fra otte lande: Indien, 
Indonesien, Malaysia, Filippinerne, Taiwan, 
Thailand, Vietnam og Storbritannien. Gen-
nem workshoppen fik deltagerne en langt 
mere omfattende forståelse for dyrevelfærd 
end det snævre fokus på helbred og produk-
tivitet, der er gældende for mange dyrlæge-
uddannelser.

I Vietnam er det lykkedes os at få inkluderet 
dyrevelfærd i pensummet for alle lærerstude-
rende i Hanoi. Dermed vil de kommende  
lærere få en langt større indsigt i, at dyr er  
følende og sansende væsner, og hvordan 
man kan forebygge rabies og beskytte vilde 
dyr og dyr under en naturkatastrofe.

Ligeledes i Vietnam har vi indgået sam-
arbejder med UNESCO, landets uddan-
nelsesministerium og Hanois uddannelses-
departement. Elever i mere end 1.000 
grundskoler vil bliver undervist i beskyttelse 
af dyr i naturkatastrofer, klimaforandringer 
og biodiversitet. Desuden vil eleverne i alle 
udskolingsklas ser i Hanoi blandt andet lære 
mere om, hvordan man er en ansvarlig kæle-
dyresejer, og hvorfor det er forkert at holde 
bjørne i fangenskab.

iStock. by Getty Images

150427_WAP_årsberetning.indd   16 06/04/17   09.29



17

Protest mod dyremishandling  
på spanske festivaler
I 2016 nåede vi op på over 185.000 
underskrifter mod mishandling af tyre 
og andre dyr på festivaler og i tyrefægt-
ningsarenaer i Spanien – herunder over 
70.000 underskrifter fra danske dyre-
venner. Hvert år bliver op mod 60.000 
dyr slået, sparket, spiddet af lanser eller  
på andre måder mishandlet i traditionens 
navn på de spanske festivaler og i arena-
erne i landet.

Folkestemningen i Spanien er i høj grad 
ved at vende sig imod tyrefægtning og 
andre brutale former for underholdning 
med dyr. I løbet af 2016 forbød en række 
spanske byer de såkaldte ’ildtyre’-festi-
valer, hvor der sættes ild til levende tyre.  
Toro de la Vega-festivalen blev ligeledes 
forbudt. Her er tyre tidligere blevet jagtet 
af ryttere med lanser og til sidst spiddet til 
døde.

Vi har støttet lokale organisationer  
økonomisk, så de kan fortsætte deres  
arbejde for helt at få stoppet dyrplageri  
i traditionens navn.

185.000 
skrev under mod mishandling 
af tyre og andre dyr på 
festivaler og i tyrefægtnings-
arenaer i Spanien.
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Personale og lønninger
I løbet af 2016 har vi haft 18 medarbejdere ansat.
De samlede lønningsudgifter udgjorde 8.265.482 kr. 
De samlede pensionsudgifter udgjorde 787.671 kr.

Økonomi og organisationsudvikling
I 2016 steg vores indtægter fra 49 millio-
ner kr. til 50,7 millioner kr. Det er fortsat de 
mange løbende bidrag og gaver fra pri-
vate, som bidrager suverænt mest til ind-
tægterne – samlet set 46,8 millioner kr. i 
2016. Det er en stigning på næsten 2 milli-
oner kr. i forhold til året før. Denne stigning 
hænger i høj grad sammen med antallet af 
individuelle bidragsydere, som ved udgan-
gen af 2016 er steget til 59.259 perso-
ner mod 55.479 personer i 2015. Vi ople-
vede også en markant stigning på næsten 

1 million kr. i indtægterne fra testamentari-
ske gaver i 2016. Desværre faldt bidrag 
fra fonde tilsvarende.

Den store og loyale opbakning fra så 
mange støtter betyder rigtig meget – dels 
for vores direkte arbejde og dels for den 
vægt, vi kan tale med over for omverdenen.

Den gode økonomi har betydet, at vi 
både har kunnet anvende flere midler på 
vores formål og samtidig har kunnet styrke 
vores økonomiske robusthed. På den måde 
fremtidssikrer vi vores aktiviteter og organi-

sation i forhold til perioder med svingende 
indtægter. Vi har fastholdt vores administra-
tionsudgifter på lige under10 %, hvilket er 
samme niveau som i 2015.

På Facebook kunne vi igen i 2016 se 
en stigende interesse for vores arbejde. I 
starten af året fulgte over 87.000 personer 
vores side, og vi afsluttede året med over 
103.000 følgere. Når disse personer liker, 
deler eller kommenterer på vores opslag, 
spreder de budskabet til tusindvis af andre 
Facebook-brugere.

Sådan bruger vi vores penge
 Projekter, oplysning og kampagner 67,5%  
 Nyhedsblade m.v. 1,3%  
 Indtægtsgivende aktiviteter  15,7%  
 Administrationsudgifter 9,7%  
 Overført til egenkapital 5,8%

Fonde (DKK)

Udover individuelle bidrag, arv og momskompensation  
mv. modtog vi i 2016 støtte fra følgende fonde:

Fonden af 24. december 2008  100.000
Fru Ellen Bremerdals Fond til hjælp for 
hjemløse katte og andre vildtlevende dyr 35.000
Frimodt-Heineke Fonden  25.000
T. & A. Vinding Kruses Fond 10.000
QATO Fonden 165.000

Resultatopgørelse 2016 (DKK)

INDTÆGTER   
Donationer, indsamlinger og kontingenter m.v. 46.833.191
Arv  1.477.318
Fonde  335.000
Tilskud fra Tips- og Lottomidler  697.584
Momskompensation 1.373.337

INDTÆGTER I ALT 50.716.430

UDGIFTER
Projekter, oplysning og kampagner  34.256.583
Nyhedsblade m.v. 651.615
Udgifter til indtægtsgivende aktiviteter  7.960.869
Administrationsudgifter  4.902.303

UDGIFTER I ALT  47.771.370
 
ÅRETS RESULTAT 2.945.060
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Vi vil gerne 
takke alle vores 

bidragsydere, som 
gør det muligt for os 
at beskytte dyr over 

hele verden.
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Tak for 
støtten 
i 2016
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