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Sammen
beskyttede vi endnu
flere dyr i 2017
Jeg er både stolt og ydmyg ved tanken om de mange danske dyrevenner, der støttede vores kamp for at beskytte dyrene i 2017.
Det er fantastisk at opleve, hvordan opbakningen til vores arbejde
vokser år for år. Med vores loyale støtter i ryggen kan vi gøre en
markant forskel.
Igen i 2017 satte vi fokus på den næsten halve million vilde dyr, der
lever et usselt liv i turistindustrien. Mange turister betaler for at ride
på elefanter, se dyreshows eller få taget billeder med vilde dyr. Og
trenden vokser desværre flere steder i verden – blandt andet i Amazonas, hvor tusindvis af dovendyr og andre vilde dyr bliver indfanget fra regnskoven for at blive brugt som rekvisitter på turistfotos.

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 katastrofer 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 rådgiver verdens regeringer om dyrevelfærd, mens vi i mere end
50 lande er involveret i lokalt dyrebeskyttelsesarbejde.

Bestyrelsen
Pernille Sams, formand
Peter Mollerup, næstformand
Sanne Rosbøg
Steve McIvor, International CEO
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Der skal sættes ind på mange fronter, hvis vi skal have stoppet udnyttelsen af vilde dyr. Som en del af dette arbejde oplyser vi turister om, hvilke forhold dyrene lever under. For hvis efterspørgslen
fra turisterne falder, vil der ikke længere være penge i at tvinge dyrene til at underholde. Når det handler om at få turister i tale, skal
man ikke undervurdere betydningen af de sociale medier. Her deler folk deres ferieoplevelser og bliver inspireret af de billeder, andre lægger ud fra ferien.
På Instagram – et af verdens største sociale medier – er antallet
af selfies med vilde dyr vokset med næsten 300 % på bare tre år.
Derfor samlede vi i 2017 over 250.000 underskrifter ind for at få
Instagram til at ændre deres retningslinjer. Underskrifterne fik Instagram til at lytte, så hvis brugerne nu lægger selfies op med vilde
dyr, får de tilsendt en advarsel. Her står, at billeder med mishandling af vilde dyr ikke er tilladte på Instagram. Det viser, hvad vi kan
udrette, når bare vi står sammen.
I 2017 fortsatte vi også med at vaccinere hunde mod rabies. Det
beskytter ikke blot hundene mod rabies, men også mod de masseaflivninger, som mennesker ofte griber til i et forsøg på at stoppe
sygdomsspredning. Vi satte ind med hurtige indsatser for at beskytte dyr, der blev ramt af naturkatastrofer som orkaner, oversvømmelser og tørke. Og vi samarbejdede med en række af verdens
største fødevarevirksomheder om at skabe bedre levevilkår for millioner af grise, slagtekyllinger og æglæggende høner.
Tusind tak til alle jer, der har støttet os i løbet af året. Det er med
jeres hjælp, at vi har kunnet give så mange dyr over hele verden et
liv fri for smerte, stress og udnyttelse
Med venlig hilsen

Gitte Buchhave
Direktør
World Animal Protection Danmark
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Vilde dyr
Det vil vi: Vi vil 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: 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 traditionel medicin.

Elefanternes fristed

45.000
underskrifter mod
vilde dyr i cirkus
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”Jeg kom til Thailand for at se elefanter.
Men jeg blev dybt ulykkelig over at opleve, hvor dårligt de havde det alle de
steder, som guidebøgerne anbefalede.
De var tydeligt stressede, og mange var
udsultede. De led på grund af turismen.”
Katherine Connor er grundlægger af
elefantreservatet Boon Lott’s Elephant
Sanctuary (BLES), som vi støtter. Reservatet består af 300 hektar bananplantager,
enge, åbne marker, floder og frugttræer,
hvor elefanterne er fri til at vandre om-

kring og græsse fredeligt sammen med
deres artsfæller.
Katherine rejser ofte rundt i Thailand
for at møde elefantejere og forhandle
med dem om at overdrage deres elefanter til BLES. “Her i BLES sætter vi en ære i
at opbygge stærke, positive og åbne relationer til så mange forskellige elefantlejre og –ejere som muligt. Jeg tror, at vi
er nødt til at samarbejde, hvis vi virkelig
skal gøre en forskel for elefanterne i
Thailand.”

Udvalgte indsatser i 2017
Flere rejseselskaber dropper
elefantridning og -shows
Over en halv million elefanter, tigre, aber
og andre vilde dyr bliver mishandlet og
udnyttet i turistindustrien. De bærer rundt
på turister, optræder i shows eller bruges
som fotorekvisitter på turistselfies. Hvad turisterne typisk ikke ser, er, at dyrene lever
under kummerlige forhold og bliver trænet
med brutale metoder.
Vi har igennem nogle år været i dialog
med rejsebranchen for at få dem til at tage
et ansvar for, at vilde dyr ikke lider blot for
at underholde turister. Og i løbet af 2017
nåede vi op på 186 danske og internationale rejseselskaber, der er stoppet med at
tilbyde elefantridning og -shows i deres udflugtsprogrammer.
Slut med cirkuselefanter i Danmark
I Danmark optræder vilde dyr også for
et betalende publikum – nemlig i cirkus,
hvor det stadig er tilladt at have elefanter, zebraer og søløver. Livet i et omrejsende cirkus tager på ingen måde hensyn
til de vilde dyrs naturlige behov og instinkter. Derfor samlede vi i 2017 over 45.000
underskrifter ind fra danskere, der støtter et
forbud mod elefanter og andre vilde dyr i
cirkus.
Sideløbende gik vi i dialog med de
politiske partier, og lige før påske 2018
meldte politikerne ud, at de vil forbyde
elefanter og andre vilde dyr i cirkus.

I reservatet BLES kan de
reddede elefanter endelig følge deres naturlige
instinkter.

Underskrifter fik Instagram til at lytte
I 2017 lavede vi en undersøgelse, der afslørede, at der er kommet næsten 300 %
flere selfies med vilde dyr på Instagram –
et af verdens største sociale medier – siden 2014. Et af de steder, hvor trenden
med at tage selfies med vilde dyr er vokset
voldsomt, er Amazonas-området. Her bliver ikke mindst mange dovendyr taget fra
naturen og holdt i fangenskab under dårlige forhold, fordi der er penge i at lade turister tage billeder med dem.
Vi samlede underskrifter ind fra over
250.000 dyrevenner i protest, og det fik
i slutningen af året Instagram til at ændre
deres retningslinjer. Når man nu lægger en
selfie op på Instagram med et vildt dyr, får
man tilsendt en advarsel. Her står der, at
billeder, hvor vilde og truede dyr bliver mishandlet, ikke er tilladte.

Nu er elefanterne helt fri for lænker
I det nordlige Thailand ligger elefantreservatet Boon Lott’s Elephant Sanctuary
(BLES). Her får elefanter, der har været
udnyttet i turistindustrien og den illegale
skovhugstindustri, en ny chance i livet.
Om dagen kan elefanterne gå, hvorhen
de vil i det store, naturskønne reservat, mens
de ansatte holder øje med dem. Men indtil for nylig var elefanterne nødt til at være
lænket om natten. Ellers kunne de vandre ud
på de omkringliggende marker, og hvis de
ødelagde afgrøderne, risikerede de at blive
skudt eller forgiftet af bønderne. Derfor finansierede vi i 2017 to store nat-indhegninger,
der stod færdigbygget i starten af 2018.
Nu kan elefanterne trygt vandre omkring,
socialisere med hinanden og søge efter
lækre planter at spise – også om natten.
Indsatsen mod spøgelsesnet voksede
Hver år tabes og efterlades der 640.000
ton fiskegrej – de såkaldte spøgelsesnet – i
havene. Mange tusinde hvaler, sæler, havskildpadder og andre dyr bliver fanget i nettene og dør. Vi har stiftet alliancen Global
Ghost Gear Initiative (GGGI), der arbejder
for at finde løsninger på problemet, og i løbet af 2017 sluttede blandt andet 12 nye
lande og WWF International sig til GGGI.
En af succeshistorierne fra GGGI er den
danske virksomhed Plastix, der genanvender tonsvis af spøgelsesnet indsamlet i havene omkring blandt andet England, Skotland og Alaska. De tidligere spøgelsesnet
bliver til granulat, som andre virksomheder
senere kan lave til alt fra solbriller til surfboards.

WDabrowka, KVang @birdexplorers.com
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Vilde
dyr
Bjørne

Nu leger Sonharo

58

planlagte bjørnehundekampe i Pakistan
blev stoppet
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Den 9-årige hunbjørn Sonharo var svag
og led af blodmangel, da hun ankom
til Balkasar-reservatet, som vi finansierer
i Pakistan. Hun havde været brugt som
dansebjørn, og det var tydeligt at se, at
hun havde haft et hårdt liv. Hun havde
et grimt sår på øret, og hendes pels var
mat og filtret.
Alle de nyankomne bjørne får navne,
der skal markere overgangen til deres

nye liv. ’Sonharo’ betyder smuk, fortæller de ansatte. Sonharo elsker at tage
sig en god, lang lur. Hun bliver dog ofte
vækket af bjørnen Mahtab, der vil lege.
Sonharo og Mahtab blev reddet sam
tidig, og de blev hurtigt gode venner i
reservatets karantæneområde.
”Sonharo befinder sig rigtig godt,”
siger de ansatte. ”Hun er især vild med
at spise brød og bade i sit lille vandhul.”

Udvalgte indsatser i 2017

Sonharo i karantæneområdet. På trods af den barske
tilværelse, hun har haft, har
hun en ukuelig livsvilje.

Ni bjørne i Pakistan har fået et nyt liv
I 2017 reddede vi ni bjørne i Pakistan. De
havde levet et kummerligt liv, hvor de blev
tvunget til at underholde et publikum – enten ved at forsvare sig mod angribende
hunde i blodige bjørne-hundekampe eller ved at optræde som dansebjørne. Bjørnene har nu fået et nyt liv i det store, beskyttede bjørnereservat, vi finansierer i landet.
Der blev planlagt 66 bjørne-hundekampe i Pakistan i 2017, og det lykkedes
os at stoppe 58 af dem, så kun otte kampe
blev gennemført. Alle de planlagte kampe
var arrangeret i privat regi, så meget tyder
på, at det er lykkedes os helt at stoppe de
offentlige kampe.

var tale om en mor og hendes to unger,
der var i fare for at blive skudt, efter at de
bevægede sig ind i en by for at finde mad.
Der lever stadig omkring 10 bjørne under elendige forhold i fangenskab i Rumænien. Fem af dem sidder i små, rustne
bure hos en privatperson i byen Fantanele.
I 2017 indsamlede vi over 168.000 underskrifter fra dyrevenner, der krævede,
at myndighederne konfiskerede de fem
bjørne. Beklageligvis forsinkede den rumænske regerings kollaps vores indsats,
men vi fortsætter kampen og er stadig i
dialog med de officielle instanser. Det er
desværre ofte en længerevarende proces
at befri bjørne fra deres usle liv i fangenskab.

Slut med dansebjørne i Nepal
I slutningen af 2017 lykkedes det at få
sat en endelig stopper for traditionen med
dansebjørne i Nepal. Sammen med det
nepalesiske politi hjalp vi Jane Goodall Institute of Nepal med at redde de to sidste
dansebjørne, man kender til i landet.
Bjørnene kom i midlertidig pleje hos
Parsa Nationalpark og skulle derfra videre
til et bjørnereservat i Indien. Desværre flyttede de nepalesiske myndigheder – uden
vores vidende – de to bjørne til en overfyldt og nedslidt zoo, hvor den ene bjørn
døde. Vi arbejder nu for at overbevise
myndighederne om at overføre den overlevende bjørn til reservatet i Indien, hvor
den kan leve under gode forhold resten af
sit liv.

Indsats mod bjørnegaldeindustrien
i Sydkorea og Myanmar
I bjørnegaldeindustrien i Asien lever bjørnene under horrible forhold. De sidder i
små bure uden plads til at bevæge sig,
og de får jævnligt tappet deres galde under store smerter. Galden bruges i traditionel, asiatisk medicin som et universalmiddel
mod alverdens dårligdomme.
Som følge af vores mangeårige indsats
i Sydkorea er alle bjørnene på landets galdefabrikker nu steriliserede. Det er et led i
en udfasningsplan, så de bjørne, der i dag
lever på fabrikkerne, vil være de sidste.
I Myanmar er bjørnegaldeindustrien
en relativt ny, men voksende trussel mod
landets bjørne. Derfor startede vi i 2017
arbejde op i landet for at bremse industriens fremvækst. Blandt andet har vi været
med til at igangsætte et projekt, der skal
ændre holdningen til bjørne blandt lokalbefolkningen.

Kamp for at redde bjørne i Rumænien
I 2017 kom der tre nye beboere til bjørnereservatet, vi finansierer i Rumænien. Der
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Udvalgte indsatser i 2017

Gade- og
familiedyr
Det vil vi: Vi vil beskytte
hunde mod brutale masse
aflivninger og sikre dem
bedre levevilkår.
Det gør vi: Vi overbeviser
regeringer og myndigheder
om at indføre dyrevenlige og
effektive løsninger til at håndtere deres hundebestande
frem for at aflive hundene
med brutale metoder.

80.000

hunde vaccineret i Kenya
10

Hundene i Kenya beskyttes
mod rabies
I 2017 vaccinerede vi næsten 80.000
hunde i Kenya mod rabies. Hundene har
tidligere været udsat for brutale masse
aflivninger, fordi befolkningen og myndighederne frygtede, at de spredte rabies.
Hundene blev for eksempel slået ihjel med
køller eller døde under store smerter af gift.
Vi har de seneste år vaccineret så
mange hunde i Kenyas Makuena-distrikt,
at der er skabt en immun barriere, der
stopper sygdommen fra at sprede sig.
Dermed behøver befolkningen ikke længere at frygte hundene, og myndighederne har stoppet deres masseaflivninger.
Håb for hundene i Sierra Leone
I Sierra Leones hovedstad Freetown er
der cirka en halv million gadehunde. Da
ebola-epidemien ramte landet i 2014,
frygtede man fejlagtigt, at hundene var
smittebærere. Mange hunde blev derfor
efterladt på gaden.
Tusindvis af hunde er blevet mishandlet eller dræbt, fordi indbyggerne frygter, at de spreder rabies. I 2017 lancerede Sierra Leones regering en strategi
til at bekæmpe rabies, som vi havde hjulpet med at udarbejde. Blandt andet skal
hundene vaccineres og kastreres/sterili
seres, og i løbet af året vaccinerede vi
omkring 1.500 hunde i Freetown.

Succes med vaccinationer i Kina
I Kina har vi kørt et 3-årigt pilotprojekt, hvor
vi har vaccineret hundene i udvalgte områder. Med pilotprojektet ville vi demonstrere
over for sundhedsmyndighederne, at rabiesvaccinationer af hunde ikke blot er den
mest dyrevenlige metode til at bekæmpe
sygdommen – det er også den mest effektive.
I 2017 annoncerede de kinesiske myndigheder, at vi har bevist, at vaccination
af hunde er den mest effektive metode til
at forebygge og bekæmpe rabies.
Ny klinik for herreløse
dyr i Rumænien
Hvert år behandler vores partnerorganisation Save the Dogs omkring 2.000 hunde,
katte og andre dyr på deres dyrlægeklinik
i Cernavoda i Rumænien. Mange af patienterne er herreløse hunde og katte. Desværre blev den gamle klinik flere gange
oversvømmet, og til sidst var store dele
af bygningen ubeboelig. Der var hverken
plads til en røntgenmaskine eller mulighed for at isolere dyr med smitsomme
sygdomme.
I 2017 hjalp vi derfor med at finansiere en ny klinik. Den ligger så højt, at
den ikke risikerer at blive oversvømmet.
Den nye klinik er over 800 kvadratmeter
stor – mere end fem gange større
end den gamle.

Vores mål er at vaccinere
70 % af hundene i Freetown, Sierre Leone. Det er
nok immune hunde til, at
rabies dør ud.

Big Man var en del af familien
“Jeg elsker mine hunde meget højt. Når
jeg ikke er hjemme, passer de på mine
børn.” Unisa Bangura bor sammen med
sin kone og fire børn i Freetown, Sierra
Leone. Familiens hunde spiller en stor
rolle i hans liv. ”Min yndlingshund, Big
Man, holdt sig altid i nærheden af min
yngste datter. De voksede op sammen.”
Helt tragisk blev Big Man dræbt af en
nabo. ”En dag, hvor jeg ikke var hjemme,
bed Big Man en mand – og manden
blev så bange for at blive smittet med rabies, at han slog Big Man ihjel. Normalt
var Big Man en meget venlig hund. Jeg

ved ikke, hvad der skete den dag, der fik
ham til at bide.”
Unisa savner Big Man hver dag. Men
han forstår, hvorfor manden gik i panik
og dræbte ham. ”Big Man var vaccineret mod rabies, men han havde ikke et
halsbånd på, der viste det. Manden ville
ikke have slået Big Man ihjel, hvis han
havde vidst, at han ikke havde rabies.”
Derfor mener Unisa, at det er vigtigt,
at alle indbyggerne i Freetown hører om
vores vaccinationsprogram. ”Hvis alle får
vaccineret deres hunde, behøver folk ikke
længere at være bange for hundene.”
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Landbrugsdyr
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
samarbejder med regeringer,
fødevarevirksomheder og
landbruget om god dyre
velfærd for landbrugsdyr.

Kampen for at give grise et bedre liv

250.000

søer i Thailand slipper for
at leve i trange bokse
12

“Når man så ind i søens øjne, kunne
man se, hvor trist og forpint hun var. Hele
hendes liv har været en pine, især når
hun var drægtig og fik sine smågrise,
fordi hun var fikseret i en lille boks. Det,
der burde have været det mest naturlige
i verden, blev det modsatte: Unaturligt
og fyldt med lidelse.”
Det fortæller José Ciocca, en af vores
fagmedarbejdere. Han har besøgt den
industrielle svineproduktion i Brasilien for
at bevidne de usle forhold, grisene lever

under. Heldigvis lever ikke alle grise på
denne måde. José har også besøgt steder, hvor de farende søer og deres smågrise bor i store fællesstalde.
”Det var fantastisk at se, hvordan søerne socialiserede med hinanden. De
fandt sammen i små grupper og legede
med hinanden. De var fri til at udføre
deres naturlige adfærd, bevæge sig omkring, undersøge omgivelserne og bare
være grise. Det syn motiverede mig til at
kæmpe videre for vores sag.”

Udvalgte indsatser i 2017
Bedre forhold for grisene i Kina
I 2017 udvidede vi vores arbejde i Kina.
Landet producerer hvert år omkring 700
millioner grise, og alt for mange af dem lever under elendige forhold. Grisene presses tæt sammen på alt for lidt plads. De
står på bare cementgulve, hvor de ikke
kan få opfyldt deres naturlige behov for at
rode i halm eller jord med trynen. Og søerne tilbringer størstedelen af deres liv i bittesmå drægtigheds- og farebokse, der kun
er få centimeter større end deres kroppe.
Vi vil sikre grisene bedre leveforhold ved
at samarbejde med store kinesiske svineproducenter. En af dem er Da Bei Nong,
der i 2017 startede et pilotprojekt for
bedre velfærd for deres grise. Blandt andet
har søerne og unge grise fået mere plads,
bedre underlag, og de kan udføre naturlig
adfærd. Dexing og Qinglian, to andre kinesiske svineproducenter, fulgte vores anbefalinger om at give grisene rodemateriale og lade søerne få mere plads. Qinglian vil helt stoppe med at bruge drægtighedsbokse inden 2025.

På denne gård i Brasilien
har grisene masser af plads
og kan komme udenfor
i den friske luft.

Slut med fikserede søer og
smertefulde halekuperinger
Også andre steder i verden samarbejder
vi med nogle af de største svineproducenter. På den måde kan vi forbedre livet for
flest muligt af de grise, der på globalt plan
lever under de værste forhold.
I Thailand har vi samarbejdet med
Betagro, landets største svineproducent.
De annoncerede i 2017, at de vil udfase
al brug af drægtigheds- og farebokse inden for 10 år. Det betyder, at mere end
250.000 søer slipper for at være fikserede
i de trange bokse og får bedre mulighed
for at passe deres smågrise på en naturlig

måde. Betagro undlader desuden at halekupere 400.000 smågrise, der på den
måde bliver sparet for store smerter.
I 2017 betød vores samarbejde med
BRF, Brasiliens største svineproducent, at
virksomheden helt stoppede med at kastrere og klippe tænderne på nyfødte
grise. Det har indtil videre skånet 9 millioner grise for de smertefulde indgreb.

Ikke flere buræg hos Nestlé
Vi har siden 2014 samarbejdet med Nestlé
for at få dem til at forbedre leveforholdene
for de mange landbrugsdyr i deres produktion. Vi har haft særligt fokus på forholdene for de æglæggende høner, der lever i
små bure, hvor hver høne ofte ikke har mere
plads, end hvad der svarer til størrelsen på
en iPad. Hønerne kan hverken strække deres vinger eller bevæge sig frit omkring.
I 2017 annoncerede Nestlé, at de udfaser
brugen af buræg globalt, så fra 2025 vil det
være helt slut med buræg i Nestlés produkter.
Det vil give millioner af høns et bedre liv.
Fastfoodkæder vil forbedre livet for
slagtekyllinger
Også for slagtekyllingerne oplevede vi en
række store sejre i 2017. Flere store fastfoodkæder forpligtede sig til at forbedre
forholdene for de slagtekyllinger, der ender på menuen i deres restauranter.
Restaurant Brands International (RBI) er
selskabet bag Burger King og Tim Hortons.
De meldte i starten af året ud, at de inden 2024 vil sørge for mere plads og lys,
bedre strøelse og siddepinde til slagtekyllingerne i USA og Canada. Kort tid efter
fulgte Subway trop og forpligtede sig til at
skabe bedre forhold for slagtekyllingerne i
USA – også inden 2024.
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Udvalgte indsatser i 2017
Vi rykkede ud til katastrofer i 16 lande

Katastroferamte dyr
Det vil vi: Vi vil 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: Vi sætter ind med
akut hjælp til dyr og deres
ejere i katastrofer, og vi hjælper regeringer, organisationer og lokalsamfund med at
indtænke dyr i nationale og
lokale katastrofeberedskabsplaner.

50.000

dyr fik hjælp under orkanen
Irma i Caribien
14

I 2017 hjalp vi tæt på 850.000 katastroferamte dyr. Det skete gennem 14 katastrofeindsatser i 16 lande.
Vi satte ind med akut hjælp til næsten
610.000 dyr, og tæt på 240.000 dyr fik
hjælp via vores forebyggende arbejde.
Med det forebyggende arbejde sikrer vi
blandt andet, at dyrene er inkluderet i lokale og nationale katastrofeberedskabsplaner; vi uddanner dyrlæger til at rykke ud i
katastrofesituationer og behandle dyrene;
og vi hjælper regeringer med at organisere mobile dyrlægeklinikker og evakuere
nødstedte dyr.

Akut indsats under oversvømmelser i
Thailand
I de første måneder af 2017 blev det sydlige Thailand ramt af omfattende oversvømmelser. En stor del af indbyggerne lever af
landbrug, og de er stærkt afhængige af
deres husdyr for at tjene til dagen og vejen. Oversvømmelserne gjorde det svært
for dyrenes ejere af skaffe nok mad og
rent drikkevand til deres kvæg, og dyrene
fik åndedrætsbesvær, skader i huden og
andre problemer af at stå i vandet i længere tid.
Vi uddelte fodertilskud og mineraler til
dyrene og behandlede syge og skadede
dyr. Vi viste desuden lokalbefolkningen,
hvordan de kunne lave ensilage (syregærede planter) til at fodre deres dyr med.

I alt sørgede vi for foder og medicin til
89.000 køer, bøfler, grise og kæledyr
under oversvømmelserne.

Foder til nomadernes dyr i Mongoliet
I Mongoliet fortsatte det barske vejrfænomen kaldet en ’dzud’ i 2017. En dzud giver meget tørre somre efterfulgt af ekstremt
kolde vintre. De barske vintertemperaturer gør dyrene meget udsatte – ikke mindst
fordi nomaderne, der ejer dem, har haft
svært ved at samle nok foder i sommerens
tørkeperiode.
Vi uddelte mælkepulver, foder og vitamintilskud til over 140.000 får, geder, køer
og heste, så de kunne klare sig gennem
vintermånederne.
Dyrene fik hjælp under orkanen Irma
I september 2017 blev Caribien hærget af
Irma, den kraftigste atlantiske storm nogensinde. Hele øer lå i ruiner, og flere steder
blev indbyggerne evakueret, men fik ikke
lov til at tages deres dyr med sig.
Vi satte ind med foder, vand og dyrlægebehandling til nødstedte køer, grise,
hunde, katte og andre dyr. Uden denne
indsats ville tusindvis af dyr have sultet, eller de ville være døde af diarré, lungebetændelse eller andre af de sygdomme, der
let kan sprede sig efter en katastrofe. Efter
orkanen sørgede vi for at genforene dyr
med deres ejere. I alt hjalp vi 50.000 dyr
under katastrofen.

Fanget af vandmasserne
”Mindre dyr som høns druknede, og
større dyr som køer, geder og bøfler blev
fanget af vandmasserne. Ejerne måtte
hjælpeløst se til, mens deres dyr søgte tilflugt på højtliggende veje. Terrænet omkring dem svandt ind, efterhånden som
vandet steg. Græsset, som dyrene plejede at spise, lå under vand og gik i forrådnelse. ”
Det fortæller Oranit Bunyaprasit fra
vores thailandske kontor, der var i felten, da Thailand blev ramt af voldsomme

Vores katastrofeteam hjalp
tusindvis af køer og andre
dyr under oversvømmelserne i Thailand.

oversvømmelser. Overalt mødte hun fortvivlede mennesker, der kæmpede for
at redde deres dyr – heriblandt familien Samphanmitr, der var helt afhængig
af deres dyr for at kunne forsørge sig.
Mange af deres høns var døde, og deres køer var fanget i oversvømmelserne.
Vores dyrlæger gav familiens køer mineraler og et grundigt sundhedstjek. De
viste også familien, hvordan de kunne
lave ensilage (syregærede planter) til at
fodre dyrene med, så de ikke sultede.
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2,3
mio. kr.
fra testamentariske gaver
kom dyrene til gode

59.126

Vi er altid meget taknemmelige, når vores
støtter betænker os i deres testamente.
På den måde giver de noget godt
videre, og deres arv kan sikre
dyrene en bedre fremtid.

privatpersoner støttede
os med tæt på 49 mio. kr.
De mange løbende bidrag og gaver
fra private udgør langt størstedelen af
vores indtægt – og det er kun takket
være alle disse gavmilde personer,
at vi år for år kan give endnu
flere dyr et bedre liv.

Tak til
vores
støtter

135.493

engagerede danskere
bakkede op om vores
underskriftsindsamlinger
Underskrifterne hjalp os blandt andet med
at få de thailandske myndigheder til at gen
overveje tilladelsen til et nyt tigertempel,
overbevise Instagram om at forbyde bil
leder, hvor vilde dyr bliver mishandlet,
og få danske politikere til at sætte
cirkuselefanter på den politiske
dagsorden.

106.856
Facebook-brugere
fulgte vores side

Interessen for vores arbejde vokser på
Facebook, og de mange følgere hjælper os med at sprede budskabet om at
hjælpe dyrene, når de liker, deler og
kommenterer på vores opslag. I 2017
oprettede vi også en Instagramprofil, som i løbet af året fik
1.931 følgere.
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Økonomi og organisationsudvikling
I 2017 steg vores indtægter fra 51 millioner kr. til 54 millioner kr. Det er fortsat
alle de mange løbende bidrag og gaver
fra private, som bidrager suverænt mest
til indtægterne med et samlet bidrag på
48,8 millioner kr. i 2017. Det er en stigning på næsten 2 millioner kr. i forhold
til året før. Ved udgangen af 2017 var
antallet af privatpersoner, der støtter vores arbejde økonomisk, oppe på over
59.000. Dette tal er uændret i forhold til
2016, og vores bidragsydere giver der-

for i gennemsnit mere til vores arbejde.
Vi oplevede også en markant stigning
på næsten 1 million kr. i indtægterne fra
testamentariske gaver i 2017. Bidrag fra
fonde var næsten uændret.
Den store og loyale opbakning fra så
mange støtter betyder rigtig meget for både
vores direkte arbejde og for den vægt, vi
kan tale med over for omverdenen.
Den gode økonomi har betydet, at
vi i 2017 har kunnet anvende betydeligt
flere midler – tæt på 74 % – på vores for-

målsbestemte arbejde for global dyrebeskyttelse og bedre dyrevelfærd, samtidig
med at vi har fastholdt vores økonomiske
robusthed med et årsresultat på lidt over
400.000 kr. Foreningens egenkapital ved
udgangen af 2017 er på godt 6 millioner kr., hvilket giver os en god robusthed
over for perioder med svingende indtægter. Vores administrationsudgifter udgør 9,5
%, hvilket er på samme niveau som i de forgangne år.

Fonde (DKK)
Udover individuelle bidrag, arv og momskompensation
mv. modtog vi i 2017 støtte fra følgende fonde:
Fru Ellen Bremerdals Fond til hjælp
for hjemløse katte og andre vildtlevende dyr
Toyota-Fonden
Fonden af 24. december 2008
Tove og Anders Vinding Kruses Fond

30.000 kr.
25.000 kr.
300.000 kr.
20.000 kr.

Resultatopgørelse 2017 (DKK)
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

INDTÆGTER I ALT

53.981.135

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

39.799.580
534.146
8.129.543
5.111.166

UDGIFTER I ALT

53.574.435

ÅRETS RESULTAT
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406.700

Sådan bruger vi vores penge
n Projekter, oplysning og kampagner
n Indtægtsgivende aktiviteter
n Administration
n Nyhedsblade mv.
n Overført til egenkapital

73,7%
15,1%
9,5%
1%
0,7%

Personale og lønninger
I løbet af 2017 har vi haft 18 medarbejdere
ansat på det danske kontor.
De samlede lønningsudgifter udgjorde 8.429.771 kr.
De samlede pensionsudgifter udgjorde 879.880 kr.

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 2017

