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F ORO RD

Når vi hjælper dyrene,
hjælper vi også os selv
2021 var andet år i coronapandemiens skygge. Det stod klarere end nogensinde, at den
måde, mennesker udnytter såvel dyrene i landbruget som vilde dyr på, kan have enorme
konsekvenser. Ikke blot for dyrenes velfærd – hvilket er væsentligt nok i sig selv – men også
for vores alle sammens sundhed, miljøet og klimaet.
Milliarder af dyr lider i den industrielle dyreproduktion, som samtidig årligt udleder, hvad der svarer til 7,1 gigaton
CO2 på verdensplan. Landbruget er desuden skyld i, at regnskove, der skal omsætte CO2 til ilt, bliver fældet til fordel
for græsningsarealer eller marker med dyrefoder – til stor skade for såvel de vilde dyr og planter som for klimaet.
Zoonoser, hvor vira smitter fra dyr til mennesker, kan både udvikles i intensive dyrebesætninger, og når vilde dyr bliver
udnyttet af mennesker. Hele 70 % af de zoonoser, som mennesker i dag døjer med, stammer fra vilde dyr. Således
menes coronapandemien at være startet med et virusspring fra flagermus til mennesker på et kinesisk marked med
vilde dyr.
Og naturligvis er konsekvenserne for de vilde dyr i sig selv nok til, at et samlet verdenssamfund burde tage afstand fra
udnyttelsen. Hver eneste dag bliver tusindvis af vilde dyr revet væk fra deres hjem og artsfæller i naturen eller avlet
under unaturlige og ofte uhygiejniske forhold i fangenskab – blot for at de kan ende som eksempelvis fødevarer,
eksotiske kæledyr, turistunderholdning eller traditionel medicin.
Derfor er der ingen tvivl i mit sind om, at vores arbejde er vigtigere end nogensinde. Vi er først og fremmest sat i
verden for at beskytte udsatte dyr, og det vil altid være vores første prioritet – men arbejdet gør langt større gavn end
som så. Ved at passe på dyrene, passer vi også på os selv, og i denne årsberetning kan du læse om nogle af de
måder, hvorpå vi har passet på dyrene i det forgangne år.
Tusind tak til alle, der i 2021 har støttet vores arbejde for at ændre dyrenes liv til det bedre.
Med venlig hilsen

Gitte Buchhave
Direktør
World Animal Protection Danmark

BESTYRELSEN
Pernille Sams, formand
Peter Mollerup, næstformand
Sanne Rosbøg
Anne Skare Nielsen
Steve McIvor, International CEO
4 | 20

World Animal Protection Danmark er en del af en global dyrebeskyttelsesorganisation, der
har beskyttet dyr siden 1950. Vores mission er at skabe en verden, hvor dyrevelfærd respek
teres, og der sættes en stopper for dyremishandling. Omdrejningspunktet for vores arbejde er
at sikre, at dyr bliver beskyttet mod lidelser, får opfyldt deres naturlige behov og respekteres
som de levende, sansende væsner, de er.
Vi arbejder for at få skabt en mere bæredygtig fødevareproduktion, hvor dyrene lever under
gode forhold, og hvor vild natur og klima ikke er under konstant voksende pres fra landbrug
ets fremdrift. Samtidig arbejder vi for at få stoppet den kommercielle udnyttelse af vilde dyr,
så de kan leve frit i naturen, hvor de hører til.
Gennem mere end 70 år har vi vist, at forandring er mulig, når regeringer, organisationer og
individer arbejder sammen om det. Vi rådgiver FN og er involveret i lokalt dyrebeskyttelses
arbejde i omkring 50 lande, og på den måde har vi gjort en reel forskel for milliarder af dyr
over hele verden.

Foto: Kindred Spirit Elephant Sanctuary
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Vilde dyr
Verden over bliver vilde dyr behandlet som brugsgenstande, der kan udnyttes
efter forgodtbefindende.
Den illegale handel med vilde dyr er en af de mest indbring
ende former for organiseret kriminalitet, der findes, og den
lovlige handel med og udnyttelse af dyrene er ligeledes en
milliardforretning.
Alene i turistindustrien lider omkring en halv million elefanter,
tigre, delfiner og andre vilde dyr i fangenskab. De holdes
i lænker, trange bure eller små bassiner, hvor de på ingen
måde kan få opfyldt deres naturlige behov, og de trænes ofte
med hårde metoder for at tvinge dem til at tolerere nærkontakt
med fremmede mennesker.
Vi arbejder for at beskytte dyrene og bremse efterspørgslen
på vilde dyr til kommercielle formål. Det er nødvendigt at
ændre selve de overbevisninger og underliggende strukturer,
der gør udnyttelsen mulig. Kun sådan kan vi skabe en verden,
hvor der ikke sættes spørgsmålstegn ved, at vilde dyr bør leve
frit i naturen.

Foto: Pippa Hankinson / Blood Lions
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Hver eneste dag
bliver tusindvis af vilde dyr
udnyttet af mennesker:
Som luksusvarer, ingredienser i traditionel
medicin, fødevarer, underholdning,
trofæer eller kæledyr.

I årevis er løveunger blevet avlet under kummerlige forhold i Sydafrika. Men inden for overskuelig
fremtid ser det ud til, at løverne får lov til at forblive i naturen, hvor de hører til.

VILD E DYR

Foto: Raggy Charters

En delfinflok i Algoa Bay i Sydafrika, der blev udnævnt til Whale Heritage Site i 2021.

UDVALGTE INDSATSER I 2021
Rejsegigant dropper delfinshows
Over 3.000 delfiner lever i fangenskab over hele verden, for at
turister kan se dem optræde i shows, svømme med dem eller
tage selfies med de intelligente havpattedyr. Delfinerne mistrives
under de unaturlige forhold med alt for lidt plads og får ofte
mavesår af stress.
Siden 2019 har vi lagt pres på Expedia Group, verdens største
rejseudbyder, for at få dem til at stoppe med at sælge billetter til
delfinarier, forlystelsesparker og andre steder, der tilbyder delfin
underholdning. Mere end 350.000 dyrevenner har bakket op
med deres underskrift, og i 2021 gik Expedia Group endelig ind
på at droppe alt samarbejde med de omstridte delfinattraktioner.

Sejr for syge elefanter ved Amer Fort
Ved Amer Fort i Indien har 102 syge og stressede elefanter i
årevis båret rundt på turister. Tæt på 100.000 dyrevenner har
skrevet under på vores protest – herunder omkring 14.500
danskere – og i februar 2021 bar det frugt. I kølvandet på en
officiel veterinærundersøgelse blev de 20 mest alvorligt syge
elefanter pensioneret, og en regeringskomité anbefalede helt at
sætte en stopper for elefantridningen.
Som et første skridt indførte delstatsregeringen, at turister ved
fortet får tilbudt elektriske køretøjer efter kl. 11, hvor der ikke er
flere elefantrideture. Hvis alt går efter planen, vil elefantridningen
gradvist blive udfaset helt.

Udfasning af løvefarme i Sydafrika
I Sydafrika bliver tusindvis af løver avlet under elendige forhold
på farme, hvor de bliver brugt til turistunderholdning. De voksne
løver bliver ofte dræbt og solgt som ingredienser i traditionel medicin, eller de bliver brugt til ’dåsejagter’, hvor betalende turister
kan skyde dem i indhegnede områder.

Slut med tigre på Fort Boyard
Siden Fangerne på Fortet første gang rullede over de danske
skærme i 1993, har tigre og krybdyr som slanger og edderkopper været en fast del af underholdningsprogrammet. Men i den
seneste sæson, der havde premiere på TV3/Viaplay i november
2021, var der ikke længere levende vilde dyr med.

Sammen med organisationen Blood Lions har vi i flere år lagt
pres på landets regering for at få stoppet udnyttelsen, og i maj
2021 besluttede den sydamerikanske miljøminister endelig at
udfase løvefarmene. Ministeriet for Skovbrug, Miljø og Fiskeri er
nu i gang med at lægge en plan for, hvordan nedlukningen af
løveindustrien skal foregå.

Denne positive udvikling er en følge af en dialog mellem os
og programmets danske producent i NENT Group. Dialogen
mellem NENT, produktionsselskabet Mastiff og den franske producent har desuden resulteret i, at tigrene bliver pensioneret, og
at brugen af vilde dyr fremadrettet er droppet i samtlige lande,
hvor programmet bliver vist.
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Vilde dyr
BJØRNE

Ny chance for moderløse bjørneunger
Det var marts og stadig køligt i luften, da en beboer i landsbyen
Biertan i Rumænien opdagede to sultne og forskræmte bjørne
unger tæt på sit hus. Manden ventede for at se, om deres mor
var i nærheden, men trods ungernes hjerteskærende kalden
dukkede hun aldrig op. Sandsynligvis er hun død.

Manden bragte ungerne i sikkerhed i sin have. Da moren stadig
ikke var kommet dagen efter, ringede han til Libearty-reservatet.
De har nu taget de små bjørne til sig og navngivet dem Nicole
og Puppa.
Måneden efter Nicole og Puppas ankomst tog reservatet imod
endnu en moderløs bjørneunge. En familie havde fundet ham
alene, sulten og dehydreret ved en vejside og kørte ham til
Libearty, så han kunne få den rette pleje. Ligesom Nicole og
Puppa var den nye unge omkring to måneder gammel. Han har
fået navnet Bruni.
I reservatet får ungerne al den dyrlægebehandling, mad og
omsorg, de har brug for. De er hurtigt blevet de bedste venner,
der tilbringer deres dage med at lege og udforske omgivelserne.

Foto: AMP
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Foto: AMP

VILD E DYR

UDVALGTE INDSATSER I 2021
41 bjørnegaldefri provinser i Vietnam
I Asien lider tusindvis af bjørne i fangenskab, fordi deres galde
bruges i traditionel asiatisk medicin. Omkring 4.500 bjørne
henslæbte et usselt liv på vietnamesiske galdefarme i 2005,
da regeringen efter pres fra os og andre organisationer forbød
tapningen af bjørnegalde.
I løbet af 2021 reddede vi 20 bjørne fra bjørnegaldefarme i
Vietnam og nåede dermed op på 41 provinser i landet ud af
58, hvor bjørnegaldeindustrien er helt udraderet. Ved udgangen af året var der kun 323 bjørne tilbage på landets farme
– en nedgang på 92 %.

Foto: BRC

Bjørnene Dorita og Leena nyder augustsolen i Balkasar-reservatet i Pakistan.

Pakistanske bjørne reddet fra mishandling
I Pakistan har vi siden 1997 kæmpet for at få stoppet
udnyttelsen af bjørne. De store dyr bruges til at optræde som dansebjørne i gader og stræder, eller de
bindes fast og angribes af kamptrænede hunde i brutale
bjørne-hundekampe.

Til kamp mod bjørnegalde i Kina
Kina er verdens største producent af bjørnegalde og også det
land, hvor flest forbrugere anvender medikamenter og helse
produkter, der indeholder bjørnegalde.

De seneste to år er antallet af bjørne brugt til underholdning i
Pakistan faldet med 23 % takket være vores arbejde. Der er i
dag kun ca. 11 bjørne, der bliver udnyttet i kampene, og yderligere omkring 74, der bliver brugt som dansebjørne. I 2021
reddede vi i alt seks bjørne og gav dem et nyt liv i Balkasar-
reservatet, hvor de kan leve trygt resten af deres dage.

I 2021 overbeviste vi seks førende kinesiske producenter af
traditionel asiatisk medicin om at droppe bjørnegalde og andre
ingredienser fra vilde dyr i deres produkter. Vi nåede desuden
op på næsten 1.000 kinesiske læger med speciale i traditionel
medicin, der har forpligtet sig til at anbefale urtebaserede alternativer frem for medikamenter med vilde dyr til deres patienter.

Libearty-reservatet i
Zarnesti, Rumænien er

verdens største reservat
for brune bjørne.

Nye beboere i bjørnereservatet i Rumænien
I Rumænien støtter vi reservatet Libearty, der ikke blot er Europas
største bjørnereservat, men også verdens største reservat for
brunbjørne. Siden 2006 har mere end 130 bjørne fået en god
tilværelse i reservatet, der består af 69 hektar frodig egeskov.
Mange af bjørnene er blevet befriet fra elendige liv i små bure,
hvor de har skullet tiltrække besøgende til restauranter, hoteller
eller endda benzintanke.
I 2021 kom der 13 nye bjørne til reservatet. Blandt disse var to
bjørnemødre og deres i alt fem unger, som havde vovet sig ind i
menneskelig bebyggelse for at finde mad og derfor var i fare for
at blive skudt. Nu lever bjørnene beskyttet i reservatet, mens de
ansatte vurderer, om de vil kunne genudsættes i den fri natur.
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Landbrugsdyr
Snart slut med fastspændte søer?
Dyr er levende og sansende væsner. Det er der ikke noget nyt
i, men nu fremgår det af den nye danske dyrevelfærdslov, der
trådte i kraft ved årsskiftet til 2021. Ifølge loven skal dyr leve
under forhold, hvor de i videst muligt omfang kan udfolde deres
naturlige adfærd. Desværre svarer det ikke til realiteterne for
størstedelen af dyrene i det industrielle landbrug – hverken i
Danmark eller resten af verden.
Dyrene presses til det yderste, hvad enten der er tale om søer, der
fastspændes i farebøjler, slagtekyllinger, der er avlet til at vokse

unaturligt hurtigt, eller køer, der for at kunne levere mest
muligt mælk får taget deres nyfødte kalve fra sig.
Vi kæmper for, at produktionen af fødevarer omlægges,
så respekt for dyrene kommer i højsædet. Den globale
fødevareproduktion bør i højere grad have fokus på at
dyrke mad til mennesker frem for at producere kød, æg
og mælkeprodukter. Det vil betyde færre dyr – og dermed bliver der plads til og mulighed for at sikre dem et
godt liv.

Hvis det europæiske borgerinitiativ End the Cage Age bliver til lov, vil det give alle EU’s søer friheden
til at tage sig mere naturligt af deres pattegrise frem for i ugevis at ligge fastspændt i hårde metalbøjler.
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L A NDBRU GSDYR

I 2021 blev der i Danmark produceret

32 mio. grise, 118 mio.
slagtekyllinger, og der
var 1,5 mio. køer.

Slagtekyllinger af en langsomt voksende race.

UDVALGTE INDSATSER I 2021
Kendte fastfoodkæder bagud i Danmark

EU vil afskaffe tremmedyr

I 2021 undersøgte vi for tredje år i træk forholdene for
slagtekyllingerne hos otte af verdens mest udbredte fastfoodkæder. I rapporten The Pecking Order 2021, som udkom i
juli måned, havnede de danske afdelinger af Burger King,
Starbucks, Subway og McDonald’s i bunden af skalaen.

Den 30. juni 2021 markerede en historisk sejr for de mange
grise, høns, kaniner og andre landbrugsdyr i EU, der i dag
fastspændes i metalbøjler eller tilbringer hele livet i små bure.
EU-Kommissionen vedtog nemlig, at der skal udarbejdes en
reform, som gør det forbudt at holde landbrugsdyr i bure. Reformen vil skabe bedre leveforhold for over 300 mio. dyr i EU.

Alle tre fastfoodkæder har i en række andre lande tilsluttet
sig dyrevelfærdskriterierne i det internationalt anerkendte
Better Chicken Commitment. Men vores undersøgelse
viste altså, at dette fokus på dyrevelfærd ikke var nået
til Danmark.

Bedre kyllingevelfærd fra 2026
Vi har siden 2016 lagt pres på verdens største fastfoodkæder
for at få dem til at sikre bedre forhold for slagtekyllingerne. Kort
tid efter udgivelsen af vores rapport The Pecking Order 2021
forpligtede Subway i hele Europa og dermed også Danmark sig
til senest fra 2026 at overholde standarderne i Better Chicken
Commiment. Tidligere på året gjorde Burger King i Storbritannien det samme.
I praksis betyder det, at de to fastfoodgiganter vil stoppe med at
bruge kyllinger, der vokser unaturligt hurtigt, hvilket kan give dem
smertefulde hjerte-, lunge- og knogleproblemer, og at kyllingerne
får mere plads, mere naturligt lys og flere muligheder for at
udfolde deres naturlige adfærd.

EU-Kommissionens beslutning er en konsekvens af det europæiske borgerinitiativ End the Cage Age, som vi og over 170 andre
organisationer stod bag. Et færdigt lovforslag vil blive fremsat i
slutningen af 2023, og bliver det vedtaget – hvilket alt tyder på
– vil det træde i kraft i 2027.

Afsløring af dansk støtte til afskovning
I februar 2021 udgav vi en rapport, som afslørede, at Danske
Bank, Sydbank og Bankinvest er blandt de europæiske pengeinstitutter, der understøtter afbrænding og rydning af Brasiliens
regnskove. Det sker via deres økonomiske engagement i virksomheder som bl.a. Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG),
Danish Crown, Danone og Nutreco.
Afskovningen sker bl.a. for at skaffe bar jord til sojaproduktion.
Sojaen sendes til Danmark og andre lande, hvor den bruges til
at fodre grise, kyllinger og køer i det industrielle landbrug. Danmark importerer årligt soja fra arealer i Sydamerika, der størrelsesmæssigt svarer til Sjælland, Falster og Langeland til sammen.
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Akutte og andre indsatser
Hvad enten der var tale om naturkatastrofer eller en global pandemi, stod vi
i 2021 klar til at beskytte dyrene, når en krise krævede det.
AKUTTE INDSATSER I 2021
Hjælp til ofre for skovbrande
I 2021 stod nogle af verdens mest artsrige områder i brand i
Brasilien, fordi skov og savanne blev ryddet til fordel for soja
marker og græsningsarealer. Mange af de vilde dyr, der undslap ilden, havde akut brug for mad, vand og dyrlægehjælp.
Vi hjalp lokale organisationer, som sørgede for dyrlægebehandling, rehabilitering og genudsætning af sårede myreslugere,
jaguarer, tapirer og andre dyr. Vi støttede desuden brand
bekæmpelse og etablering af flugtkorridorer til dyrene. Via
denne indsats var vi med til at beskytte omkring 276.000 dyr.

Ekstra støtte til elefanter og bjørne
Coronapandemien forhindrede fortsat folk i at rejse frit rundt i
verden i 2021. Det gik hårdt ud over elefantreservater i Asien og
Libearty Bjørnereservat i Rumænien. På andet år havde de ingen
eller kun få indtægter fra besøgende. Det var og er stadig en
kamp for disse steder at sikre overlevelsen for deres dyr.
Vi gav derfor igen i 2021 ekstraordinær støtte til bjørne
reservatet samt 11 elefantvenlige fristeder i Asien, så de kunne
betale for foder, dyrlægebehandling og medicin, løn til de
ansatte og andre driftsomkostninger.

Foto: Tamanduá Institute
Tamanduá Institute

Foder til Indiens hunde
Coronapandemien har haft ødelæggende økonomiske og
sociale konsekvenser i Indien, hvor mange er blevet ramt af
arbejdsløshed og fødevareknaphed. I maj 2021 hærgede to
cykloner desuden landet og var skyld i yderligere fattigdom for
mange.
De ulykkelige omstændigheder førte til, at tre gange så mange
kæledyr som normalt blev efterladt på gaden. Henover sommeren 2021 sørgede vi derfor for foder til gadehunde i udvalgte
områder, så de ikke skulle sulte.

Foto: Kindred Spirit Elephant Sanctuary
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A KUT TE OG A NDRE I NDSATSER

Før coronapandemien led ca.

17 mio.

mink hvert år i Danmark
i små trådbure.

ANDRE INDSATSER I 2021
Kamp for at stoppe dansk minkavl
Inden den danske minkproduktion blev midlertidigt lukket ned
i 2020 pga. coronapandemien, var Danmark en af verdens
største producenter af minkskind. Millioner af dyr led hvert eneste år på de danske minkfarme. Mink er aktive, solitære rovdyr,
og mange af dyrene bliver så stressede over det unaturlige liv i
golde trådbure, at de udvikler tvangspræget adfærd og skader
sig selv eller deres unger i frustration.
Det midlertidige forbud blev i 2021 forlænget, men kun til
udgangen af 2022. Vi kæmper for at få indført et permanent
forbud, så den forældede industri bliver lukket for altid. Sammen med Anima, Dyrenes Beskyttelse, DOSO og Greenpeace
sendte vi i 2021 et åbent brev til regeringen med en opfordring
om et permanent forbud, og ved udgangen af året havde vi
indsamlet tæt på 30.000 underskrifter for et forbud.

Marsvin er en totalfredet
art i Danmark.
Opråb til politikerne
I efteråret 2020 blev de unge marsvin Saga og Eskild taget fra
havet og bragt til Fjord&Bælt i Kerteminde. De kan nu se frem
til et helt liv i et lille bassin sammen med den ældre marsvinehun
Freja. Danmark er det eneste land i verden, hvor det er blevet
praksis at beholde bifangede raske hvaler i fangenskab og
bruge dem til forsøg og fremvisning, selvom det er forbudt ifølge
både dansk og international lov.
I oktober 2021 mødtes vi med den danske miljøminister Lea
Wermelin. Her overrakte vi hende over 16.000 underskrifter
med en opfordring til at stoppe dispensationerne til Fjord&Bælt.
Vi understregede, at regeringen har en forpligtelse til at lytte til
alle parter i en sag, og at det i særlig grad er vigtigt at lytte til
dyrebeskyttelsesorganisationer, når der dispenseres fra gæld
ende lovgivning på dette område.
Det endelige antal underskrifter var endnu højere, end vi nåede at få
trykt på skiltet.
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Den størst mulige
forskel for flest
mulige dyr
Vores strategi 2021-2030
For at gøre den størst mulige forskel for verdens dyr og udnytte
vores ressourcer bedst muligt, vil vi i dette årti sætte ind over for
de to største kilder til dyremishandling: Det industrielle landbrug
og den globale handel med vilde dyr.
Dyr verden over lider i enormt omfang på grund af ekstremt
intensiv landbrugsproduktion og systematisk rovdrift på vilde
dyr og deres naturlige levesteder. Jordens befolkningstal vokser,
flere og flere flytter til storbyerne, og den voksende middelklasse
får flere penge mellem hænderne. I takt med dette stiger efterspørgslen på såvel kød, æg og mælkeprodukter som produkter
med vilde dyr. Samtidig kommer vilde dyrs levesteder i naturen
under stadigt større pres.

Foto: Nick Garbutt / naturepl.com

Vores overordnede mål er:
Landbrugsdyr skal have et godt liv.
Udnyttelsen af vilde dyr skal stoppes.

Mindst

1.600 milliarder vilde dyr

bliver hvert år dræbt eller lider, fordi
mennesker kan tjene penge på at
bruge dem som produkter
eller til underholdning.
På globalt plan er der over

70 milliarder landbrugsdyr.

De fleste lever under dybt
problematiske forhold i den
industrielle produktion.
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VORES S TR ATEG I 2021- 203 0

Vores arbejde
med hunde og
katastroferamte dyr
I over 30 år har vi ført an i arbejdet for at beskytte
verdens 700 mio. hunde, og i mere end et halvt
århundrede har vi hjulpet dyr og deres ejere under
og efter naturkatastrofer. Dette arbejde er nu mange
steder blevet forankret i lokalsamfundene og hos vores
internationale, nationale og lokale partnere. Dermed
kan vi i højere grad fokusere på at beskytte og hjælpe
vilde dyr og de mange landbrugsdyr i den globale
fødevareproduktion.

Vi hjælper dog stadig hunde og
katastroferamte dyr:
Vi tilbyder vores ekspertise og rådgivning
inden for begge områder til regeringer og
organisationer.
Vi hjælper lokale organisationer, der tager sig af
dyr, som rammes af naturkatastrofer.
Vi støtter fortsat International Companion Animal
Management Coalition (ICAM) og er medlem
af Global Alliance for Rabies Control (GARC),
som arbejder for dyrevenlig håndtering af hunde
bestande og rabiesbekæmpelse.

Foto: Lucas Ninno
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Året i tal
I 2021 havde vi en samlet
indtægt på

61.550

PRIVATPERSONER
støttede vores arbejde for dyrene ved
udgangen af 2021 med i alt

64

mio.kr.
mod 58,7 mio. kr.
i 2020.

Størstedelen af indtægterne udgøres af
donationer fra privatpersoner, som støtter
vores arbejde for at beskytte verdens dyr
– enten via faste månedlige bidrag eller
enkeltbidrag i forbindelse med særlige
kampagner og indsamlinger.

56,4 mio. kr.
Det er blot nogle hundrede personer flere
end året før, men en stigning i støttebidrag
på lidt over 1 mio. kr.

Vi sætter stor pris på,
at gavmilde danske
dyrevenner gør det
muligt for os at sætte ind
med hjælp, hvor behovet
er størst.

En del af vores støtter vælger at betænke os i deres testamente.
Det er vi meget taknemmelige for, da hver eneste arv, vi
modtager, kan gøre en forskel for udsatte dyr. I 2021 modtog
vi hele 3,8 mio. kr. i testamentegaver.
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ÅRE T I TAL

Stort engagement i den gode sag
Der er mange måder at hjælpe dyrene på udover økonomiske bidrag, f.eks. ved at dele vores
budskaber på de sociale medier.

I 2021…

STOP

... syntes 119.305 Facebook-brugere godt om
vores side ved udgangen af året. Mange har aktivt
kommenteret, debatteret og delt vores opslag og har
på den måde hjulpet os med at nå længere ud.

... fulgte 8.889 Instagram-brugere vores
konto ved udgangen af året.Vores engagerede
følgere liker flittigt vores opslag og sender
positive kommentarer og beskeder.

TAK TIL FØLGENDE FONDE OG VIRKSOMHEDER FOR STØTTEN TIL …
... arbejdet for at hjælpe elefantvenlige fristeder i Asien under coronakrisen:
QATO Fonden · Fonden af 24. december 2008 · Toyota-Fonden · Fru Ellen Bremerdals Dyrefond
... kampen for at få stoppet bjørnegaldeindustrien i Asien:
Fonden af 24. december 2008
... indsatsen for at fodre gadehunde i Indien:
Ibsø Holding Aps · Essential Foods
... vores generelle arbejde for at beskytte dyr verden over:
KBS-Byg A/S
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Økonomi
Hvad går pengene til?
Årets indtægter på 64 mio. kr. er det højeste nogensinde i World
Animal Protection Danmark. Vi er meget taknemmelige for denne
flotte støtte til vores arbejde i en coronatid med stor usikkerhed
og mange andre bekymringer i verden. De ekstraordinært høje
indtægter skyldes også et par store fondsdonationer samt en
betydelig stigning i arveindtægter, der i sagens natur kan svinge
meget fra år til år.
Da coronasituationen i hele 2021 har givet store udfordringer for
vores internationale organisation og vores samarbejdspartnere i
forhold til at opretholde og udvikle vores globale indsatser, har vi
ikke haft tilstrækkelige muligheder for at anvende alle de ekstra
midler på en effektiv måde inden årets udgang. Til trods for dette
er vi i den danske organisation i 2021 lykkedes med at anvende
tæt på 65 % af indtægterne til vores formål, nemlig projekter,
oplysning og kampagner til gavn for dyrene.

Vi har akkumuleret et meget stort overskud på næsten 9,8 mio. kr.
(svarende til 15,2 % af indtægterne) i 2021. Dette overskud vil i
størst mulige omfang blive anvendt på formålsbestemte aktiviteter
i 2022, og vi har allerede i de første måneder af det nye år
overført ca. 5 mio. kr. ekstra til nogle af vores globale indsatser.
Bl.a. viderefører vi den akutte økonomiske støtte til en række elefantvenlige reservater og lejre i Sydøstasien, som stadig er hårdt
pressede af coronakrisen.
Vores administrationsudgifter udgør i 2021 blot 8,5 % af de
samlede indtægter. Administrationsprocenten, som udtrykker,
hvor stor en a
 ndel af de samlede indtægter der anvendes på
administration, er et vigtigt nøgletal for hele NGO-branchen.
Vores generelle målsætning er at holde den på under 10 %.
Alt i alt går vi stærkt ind i 2022, hvilket vil sætte os i stand til at
gøre en forskel for endnu flere dyr.

Projekter, oplysning og kampagner

Indtægtsgivende aktiviteter

64,9 %

9,7 %

18

ÅRETS RESULTAT
Administration

8,5 %

Nyhedsblade mv.

1,7 %

406.700
53.574.435

UDGIFTER I ALT

39.799.580
534.146
8.129.543
5.111.166

UDGIFTER
Projekter, oplysning og kampagner
Nyhedsblade mv.
Udgifter til indtægtsgivende aktiviteter
Administrationsudgifter

53.981.135

INDTÆGTER I ALT
INDTÆGTER
Donationer, indsamlinger og kontingenter mv.
Arv
Fonde
Tilskud fra Tips- og Lottomidler
Momskompensation

48.781.768
2.320.598
375.000
1.269.967
1.233.802

Overført til 2022

Projekter, oplysning og kampagner 64,9 %
Indtægtsgivende aktiviteter
9,7 %
Administration
8,5 %
Nyhedsblade m.v.
1,7 %
Overført til 2022
15,2 %
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15,2 %

ØKON OMI

Indtægter og udgifter 2021
Resultatopgørelse 2021

(DKK)

INDTÆGTER
Donationer, indsamlinger og kontingenter mv.

56.369.796

Arv

3.815.449

Fonde

1.350.000

Tilskud fra Tips- og Lottomidler

745.112

Tilskud Bladpuljen

267.463

Momskompensation
Webshop
Virksomhedssponsorater
Renteindtægt m.v.
INDTÆGTER I ALT

1.351.097
123.653
20.000
1.179
64.043.749

UDGIFTER
Projekter, oplysning og kampagner

41.557.201

Nyhedsblade mv.

1.057.214

Indtægtsgivende aktiviteter

6.235.039

Administration

5.427.979

UDGIFTER I ALT

ÅRETS RESULTAT

Personale og lønninger

54.277.433

9.766.316
(DKK)

I løbet af 2021 har vi haft 18 faste medarbejdere samt 1,25 barselsvikarer ansat på det danske kontor.
De samlede lønningsudgifter udgjorde

9.825.837

De samlede pensionsudgifter udgjorde

1.066.969
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Følg vores arbejde på:
worldanimalprotection.dk
facebook.com/WorldAnimalProtectionDanmark
instagram.com/worldanimalprotection.dk
youtube.com/AnimalProtectionDK

