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FORORD

Skal grisen tåle å stå innendørs hele livet? Skal en kylling på 28 dager tåle 
å ha dårlig balanse? Vi i Dyrevernalliansen mener nei. Etter vår oppfatning 
bør ingen dyr lide for penger, uvitenhet eller tradisjoner. 

2020 var et vanskelig år for mange, men empati og engasjement for dyrene 
forsvant ikke. Du som er sponsor og giver gjorde forandring mulig – også 
under pandemien.  

Tusenvis av forbrukere kan sammen skape utrolige endringer. Derfor 
lanserte vi i 2020 appen Dyrevennlig. Her kan du som er forbruker enkelt 
finne mat, klær, kosmetikk og hygieneprodukter som er produsert med 
bedre dyrevelferd.

Anton Krag
daglig leder

Forord

Vi retter en stor takk 
til nye og gamle givere og sponsorer.

Sammen hjelper vi dyrene som
trenger det aller mest!
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OM DYREVERNALLIANSEN

Styret

Medarbeidere

Anton Krag
Zoolog

Ingrid Juvik
Småbruker

Adeleid Haugen
Jurist

Thor Kristian 
Ravnanger Seth
Sivilingeniør

Sarah Cecilie
Finkelstein Waters
Samfunnsviter

Øverst fra venstre:
Anton Krag, Daglig leder, zoolog.
Live Kleveland, Kommunikasjonsleder, jurist.
Line Skaugerud, Drift- og innsamlingsleder.
Marianne Kulø, Fagleder, sivilagronom. 
Kaja Ringnes Efskind, Kommunikasjonsrådgiver, journalist.
Susanna Emmika Lybæk, Fagrådgiver, zoolog. 
Helle Haukvik, Fagrådgiver, veterinær.
Thea Tøstie, Kommunikasjonsrådgiver, medieviter.
Julie Grell, Leder for Dyrevernmerket, veterinær. 

Kristina Lervåg, Økonomirådgiver, siviløkonom.
Lasse Thomassen, Kommunikasjonsrådgiver. 
Stine Helmsgård, Fagkonsulent, master i husdyrvitenskap.
Oda Frøysaker, Kommunikasjonskonsulent, markedsfører. 
Celine Kronen Gutierrez-Mowinckel, Innsamlingskonsulent.
Elisabeth Horvei, Organisasjonskonsulent.
Anine Austvold, Innsamlingskonsulent. 
Therese Larsen, Fag- og driftskonsulent, master i husdyrvitenskap.
Rita Kylling, Fagrådgiver, veterinær.
Christian Danielsen, Politisk rådgiver, statsviter.
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OM DYREVERNALLIANSEN

Stiftelsen drives fra sekretariatet i Oslo, og er organisert 
i fem avdelinger: Fagavdeling, kommunikasjonsavdeling, 
økonomi og administrasjon, innsamlingsavdeling og 
avdeling for Dyrevernmerket.

Vi arbeider i hovedsak gjennom kontakt med myndigheter 
og næringsliv. I tillegg driver gjør vi det enklere for 
forbrukere å kjøpe mat, klær og kosmetikk som er bedre 
for dyrene.

Dyrevernalliansen er ikke aksjonsorientert. Vi omplasserer 
ikke dyr, og arrangerer ikke demonstrasjoner. Vi ønsker at 
dyrevernorganisasjonene skal utfylle hverandre og gjøre 
en best mulig jobb totalt. 

Per 31.12.2020 hadde Dyrevernalliansen 12 116 unike 
medlemmer og faddere. Hver og én av våre givere er med 
på å skape en bedre fremtid for dyrene som trenger det 
aller mest. 

Vår visjon 

Dyrevernalliansens visjon er at ingen dyr skal lide for 
penger, uvitenhet eller tradisjoner. Vår visjon er basert på 
disse prinsippene:

// Et dyrs egenverdi er uavhengig av dyrets art, 
individuelle egenskaper og menneskets følelsesmessige 
forhold til dyret.

// Dyr er individer med evne til positive og negative 
sanseopplevelser, fysisk og mentalt. Å frarøve dyr 
muligheten til positive opplevelser kan derfor være like 
kritikkverdig som å utsette dyr for negative opplevelser.

// Menneskelige interesser begrunnet i underholdning, 
økonomi, vitenskap, religion eller tradisjon gir oss ingen 
ubetinget rett til å utsette dyr for negative opplevelser, 
eller frata dem retten til positive opplevelser.

// Føre vàr-prinsippet bør anvendes i menneskets 
omgang med dyr: Er det tvil om dyret utsettes for 
negative opplevelser eller fratas positive opplevelser, 
bør tvilen komme dyret til gode.

Vårt mål

Vårt mål er god livskvalitet for alle dyr. 

Vi arbeider for å hjelpe dyrene som trenger det aller mest 
i intensiv produksjon, og prioriterer områdene der flest 
dyr lider og lidelsene er sterkest.

Våre verdier

Dyrevernalliansens kjerneverdier er troverdighet, 
gjennomslagskraft og vennlighet. Vi skal være til å stole 
på – både for dyr og mennesker. Vi skal sette dagsorden 
og oppnå endringer for dyr, og vi skal søke samarbeid, 
dialog og forståelse.

Om Dyrevernalliansen

Dyrevernalliansen ble opprettet i 2001, og er organisert som en stiftelse. 
Styret er organisasjonens øverste organ. Organisasjonen er partipolitisk nøytral 
og livssynsnøytral.



OM DYREVERNALLIANSEN

// Eurogroup for Animals 
 Anerkjent av EU-parlamentet og EU-kommisjonen 

som den ledende representanten for dyrevelferd 
i EU. Arbeider med myndighetskontakt overfor 
internasjonale sammenslutninger.

//  Etisk handel Norge
 Et ressurssenter for etisk handel som har flere av 

de største norske bedriftene som medlemmer. 
Dyrevernalliansen er medlem, og deler vår 
fagkompetanse på samlinger gjennom året.

//  Norges Innsamlingsråd
 Norges Innsamlingsråd er en interessepolitisk og faglig 

aktør som bistår norske organisasjoner og institusjoner 
som regelmessig skaffer midler til sin virksomhet 
gjennom innsamlinger. Dyrevernalliansen er medlem.

// Rådet for dyreetikk 
 Et statlig oppnevnt utvalg som har til oppgave 

å gi myndighetene råd om dyreetiske spørsmål. 
Dyrevernalliansen har et medlem sammen med 
Dyrebeskyttelsen Norge. 

// Norecopa (Plattform for alternativer til dyreforsøk) 
 Et nasjonalt samarbeidsorgan med representanter 

for forsøksdyrindustrien, forskningsmiljøene, 
dyrevernorganisasjoner og myndigheter. Formålet 
er å øke bruken av alternativer til dyreforsøk i 
vid forstand. Dyrevernalliansen representerer 
dyrevernorganisasjonene.

//  Virke
 En hovedorganisasjon for tjenesteorganisasjoner, der 

Dyrevernalliansen er medlem.

//  Innsamlingskontrollen
 Innsamlingskontrollen er en ideell stiftelse som gir 

trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig 
og at pengene går til det formålet som er oppgitt. 
Dyrevernalliansen er medlem.

Samarbeid

Dyrevernalliansen samarbeider med myndigheter, næringer og organisasjoner gjennom 
utvalg og nettverk. Dette gir oss mulighet til å fremme dyrenes sak i forbindelse 
med forskning, politiske prosesser og overfor næringslivet. Samtidig får vi tilgang til 
verdifull kompetanse.
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PELS

Fortsatt holdes tusenvis av ville dyr i små nettingbur, 
uten mulighet til å utforske, grave, leke eller utøve sin 
naturlige adferd. Dyrevernalliansen arbeider for fortgang i 
avviklingen av pelsdyroppdrett, og en ansvarlig avvikling 
som tar hensyn til både dyr og oppdrettere. Våre 
utredninger og fagnotater blir benyttet av organisasjoner, 
medier, politiske partier og offentlige myndigheter.

I 2020 har Dyrevernalliansen:

// Deltatt i høring om kompensasjonsordningen
 Dyrevernalliansen har levert høringssvar til Stortingets 

behandling av et representantforslag fra fire 
Senterparti-representanter. I forslaget ble det tatt til 
orde for «full kompensasjon» til pelsdyroppdrettere 
gjennom bruk av ekspropriasjonsrettslige prinsipper. 
Dyrevernalliansen argumenterte mot dette, både fordi 
vi mente at ordningen som allerede var foreslått av 
regjeringen var god nok, og fordi vi fryktet utsettelser 
av avviklingen dersom en ny ordning skulle utredes. 

 Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gikk ut med 
støtte til forslaget. Saken endte med at regjeringen og 
Frp inngikk et kompromiss der det skulle lages en ny 
kompensasjonsordning. Et forslag til ny ordning ble 
lagt ut på høring i november 2020. Dyrevernalliansen 
har levert et høringssvar til denne der vi tar til orde for 
at oppdretterne bør motiveres til rask avvikling.

Pels
– FAGLIG AKTIVITET

13. juni 2019 vedtok Stortinget et lovforbud mot pelsdyroppdrett i Norge. Loven ga 
pelsdyroppdretterne rett på kompensasjon og støtte til avvikling, og mulighet til å 
fortsette driften frem til 1. februar 2025.

Tusen takk til 
sponsorer og givere 

som har bidratt på pelsdyrenes side. 
Sammen med deg sikrer vi en fremtid

uten ville dyr i nettingbur i Norge!
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DYREFORSØK

Dyrevernalliansen arbeider for å erstatte dyreforsøk med 
alternative metoder som er både etisk og vitenskapelig 
akseptable. Vi representerer dyrene i forskningskomiteer 
og høringer. Vi samarbeider med forskere og påvirker 
holdningene i vitenskapelige miljøer.

I 2020 har Dyrevernalliansen blant annet 
arbeidet med: 

// Ekspertrådgivning på forsøksdyrenes vegne
 Som nasjonal ekspert for Mattilsynets 

forsøksdyrforvaltning har zoolog og daglig leder 
i Dyrevernalliansen, Anton Krag, gitt faglige råd 
på forsøksdyrenes vegne under behandling av tre 
søknader fra forskere som ville gjennomføre dyreforsøk. 
Alle de tre forsøkene var inngripende dyreforsøk, hvor 
forskerne ønsket å operere inn sensorer i hjernen på 
rotter og elektroder i hjernen på mus.

Dyreforsøk
– FAGLIG AKTIVITET

Forsøk blir utført på dyr fordi de ligner oss, samtidig som lidelsene ville blitt ansett 
som uetiske å påføre mennesker.

// Belyst sentrale utfordringer for forsøksdyr
 Susanna Lybæk, Dyrevernalliansens zoolog og 

fagrådgiver, representerer Dyrevernalliansen i Norges 
nasjonale komité for beskyttelse av forsøksdyr, 
Forsøksdyrkomiteen. I komiteen har hun i 2020 
bidratt til å belyse sentrale utfordringer for forsøksdyr 
gjennom åtte møter.

// Bidratt med materiell til forsøksdyrlære
 Vanligvis holder fagrådgiver Susanna Lybæk fra 

Dyrevernalliansen forelesning i forsøksdyrlære ved 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 
for veterinær-, dyrepleie- og husdyrfagstudenter, men 
grunnet koronapandemien bidro vi i 2020 heller med 
materiell til selvstudium.

Takket være våre sponsorer og givere 
kan vi påvirke praksis og spare tusenvis av dyr 

fra smerte og unødvendige dyreforsøk.
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DYR I LANDBRUKET

Dyrevernalliansen arbeider for å snu norsk landbruk 
i mer dyrevennlig retning. Kjøttforbruket må ned, og 
forbrukerne må få mulighet til å velge mat fra dyr med 
bedre dyrevelferd.

I 2020 har Dyrevernalliansen blant annet 
arbeidet med: 

// Ku-kalv samvær
 Dyrevernalliansen har deltatt i den offentlige debatten 

om samvær mellom melkekua og kalven hennes. 
I løpet av året har vi også finansiert en workshop i regi 
av Veterinærinstituttet om slikt samvær, der den nye 
bingeløsningen SmartCalfCare ble vist fram. Smart-
CalfCare er et system som tillater dem å tilbringe tid 
sammen også etter at de flyttes ut av kalvingsbingen.

// Utredninger om dyrevelferd, klimaavtrykk og bærekraft
 Vår fagavdeling har laget utredninger om hvordan 

dyrevelferd påvirker klimaavtrykk og bærekraft. De 
forskjellige utredningene ser på relasjonen mellom 
FNs bærekraftsmål og dyrevelferd, klimaavtrykket til 
hurtigvoksende versus mer saktevoksende kyllingraser, 
og konsekvenser for melk- og kjøttproduksjon ved 
bruk av utmarksbeite. Våre fagnotater og innspill blir 
benyttet av næringslivet og myndighetene.

// Ross 308
 I løpet av 2020 har Dyrevernalliansen hatt økt fokus 

på den problematiske kyllingrasen Ross 308. Vi har 
deltatt i det offentlige ordskiftet om bruk av Ross 308. 
Vi har hatt kampanjer for å øke bevisstheten om denne 
kyllingrasen blant forbrukere, og lagt trykk på aktører 
i dagligvarebransjen som fremdeles har Ross 308 i 
sortimentet sitt. 

 Fagavdelingen har kartlagt forskning om velferdsfor-
delene ved å bruke mer saktevoksende kyllinghybrider 

enn Ross 308. I fagnotatet «Klimaavtrykket til hurtig- 
voksende versus mer saktevoksende kyllingraser» 
utredes også klimaavtrykket til de to hybridene.

// Dyrevernmerket
 Dyrevernmerket har vokst videre i 2020. Arbeidet med 

rekruttering av nye aktører til Dyrevernmerket ble dess- 
verre noe bremset av koronapandemien, da mange mat-
bedrifter måtte konsentrere seg om grunnleggende tiltak 
for å hindre smitte og holde driften i gang gjennom året.

 En ny kyllinggård, Tjerne Gård i Hedmark, ble sertifisert 
etter de strenge kriteriene for Dyrevernmerket 
kyllingproduksjon. Gården leverer til Hovelsrudskylling, 
som dermed kan øke produksjonen av dyrevernmerket 
kylling. I tillegg til hel kylling, lanserte Hovelsrud i 2020 
for første gang også kyllingbryst med Dyrevernmerket.

 To nye grisegårder har også blitt godkjent for 
Dyrevernmerket i løpet av året: Kalvehagen gård i Aust-
Agder og Bjerke Gård i Vestfold. Begge gårdene driver 
med frilandsgris, og leverer til henholdsvis Kolonihagen 
og Grøstad. 

 Dyrevernmerkede Norsk Ullgris økte produksjon i 2020, 
og fikk mye medieomtale. De hadde blant annet besøk 
av NRK Sommerbilen og God Morgen Norge på TV2.

Dyr i landbruket
– FAGLIG AKTIVITET

Høyt kjøttkonsum og intensivt landbruk har alvorlige konsekvenser for dyrevelferden. 
Norske husdyr er avlet til å vokse fort og produsere mye kjøtt, egg og melk. Intensiv 
avl og trang plass kan gi dyrene adferdsforstyrrelser, skader og sykdommer.

Takket være deg som er giver 
får flere dyr et liv verdt å leve!
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FISK I OPPDRETT

Takket være våre sponsorer, faddere og støttespillere kan 
Dyrevernalliansen arbeide for å bedre forholdene for opp-
drettsfisk. I møte med store økonomiske interesser er dyrene 
ekstra sårbare. Vi sørger for at disse ofte oversette dyrene 
også får en stemme overfor myndigheter og næringsaktører.

I 2020 har Dyrevernalliansen blant annet 
arbeidet med disse sakene: 

// Deltatt i debatt arrangert av Salmon Group om 
fiskevelferd i oppdrett

 Dyrevernalliansen deltok i debatt arrangert av Salmon 
Group for å diskutere deres nye rapport om fiskevelferd 
i oppdrett. Rapporten gir et godt utgangspunkt for 
videre arbeid med fiskevelferd.

// Utfasing av termisk avlusing
 Dyrevernalliansen har lenge tatt til orde for at termisk av-

lusing forårsaker panikkadferd og økt dødelighet hos laks, 
og at behandlingen etter all sannsynlighet er smertefull. 
I august 2019 varslet Mattilsynet at termisk avlusing ville 
bli faset ut med mindre metoden kunne dokumenteres 
å være velferdsmessig forsvarlig. Vi har i 2020 vært i 
dialog både med forskerne bak de nye funnene og med 
Mattilsynet for å fortgang i utfasingen. Vi har også 
fremmet saken i media i diverse innlegg og intervjuer.

Fisk i oppdrett
– FAGLIG AKTIVITET

I Norge fremavles og slaktes flere hundre millioner oppdrettsfisk hvert år. 
Den intensive driften fører til problemer med høy dødelighet, sykdommer og 
parasittplager, med lite hensyn til enkeltindividene.

// Deltatt i arbeidsgruppe for fiskevelferdsstandard 
for en av verdens største sertifiseringsordninger for 
fiskeoppdrett, Aquaculture Stewardship Council (ASC)

 ASC-merking er allerede å finne på produkter 
av oppdrettsfisk i norske butikker. Så langt har 
sertifiseringsordningen til ASC fokusert hovedsakelig på 
miljøvern og arbeiderrettigheter. Gjennom deltagelse 
i arbeidsgruppen til ASC, er Dyrevernalliansen med 
på å få fiskevelferd inkludert i sertifiseringen, noe som 
kan utgjøre en stor forskjell for flere milliarder fisk. 
Endringene i standarden er planlagt å være ferdigstilt i 
løpet av 2022.

// Holdt foredrag om fiskevelferd på Veterinærdagene
 Vår zoolog og fagrådgiver Susanna Lybæk holdt 

foredrag for veterinærer som jobber i tilknytning til 
oppdrettsnæringen under Veterinærdagene 2020. 
Hovedbudskapet var å oppfordre veterinærene til å 
engasjere seg for fiskevelferden. Veterinærer tilknyttet 
oppdrettsnæringen må kunne ta til orde for fisken i de 
tilfellene hvor intensiv drift og økonomi settes foran 
hensynet til akseptabel fiskevelferd.

Takk til deg som er fadder! 
Du hjelper dyr i intensiv produksjon 

med å få et rikere liv.
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FISK I OPPDRETT

Rognkjeks med laks i oppdrettsmerd.
Foto: Rudolf Nilsen
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DYRS RETTSVERN

Samtidig arbeider vi for at eksisterende lovverk skal bli 
håndhevet best mulig. Vi politianmelder utvalgte saker, og 
bidrar til oppklaring av kriminalitet mot dyr gjennom vårt 
prosjekt Dyrevern Dusør.

I 2020 har Dyrevernalliansen blant annet 
arbeidet med: 

// Dyrepoliti
 Så langt er dyrepoliti opprettet i seks politidistrikter: 

Trøndelag, Sør-Vest, Øst, Vest, Innlandet og Troms. 
I 2020 vedtok Stortinget å opprette dyrepoliti i resten 
av i landet også. Det betyr at det i løpet av 2021 skal 
opprettes enheter med dyrepoliti i Oslo, Sør-Øst, 
Agder, Møre og Romsdal, Nordland og Finnmark.  

 Sammen med våre faddere og givere fortsetter vi 
arbeidet for et aktivt dyrepoliti over hele landet.

Dyrs rettsvern
– FAGLIG AKTIVITET

Dyrevernalliansen arbeider for å styrke lovverket og dyrepolitiet, slik at dyr sikres 
best mulig vern mot vold og vanskjøtsel.

// Politianmeldelser
 Dyrevernalliansen anmelder alvorlig kriminalitet mot 

dyr dersom vi vurderer saken som mulig å oppklare. 
I 2020 anmeldte vi tre saker, der to angikk vold mot 
tilsynelatende tilfeldig valgte katter, og en sak angikk 
spøkelsesteiner som ble etterlatt i havet.

Takk til deg som er fadder eller giver! 
Du hjelper dyrene som trenger det aller mest.
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EGNE KOMMUNIKASJONSKANALER

Dyrevernalliansen arbeider for et mer dyreetisk forbruk. 
Vi tilbyr engasjerte forbrukere informasjon om dyreetisk 
mat, klær og kosmetikk. Vi holder våre følgere oppdaterte 
om hva politiske partier gjør for dyrene, og hvilke 
produkter næringslivet tilbyr til deg som er glad i dyr.

I 2020 har Dyrevernalliansen blant annet 
arbeidet med: 

// Facebook
 Vi har til sammen ca. 400.000 følgere på sosiale 

medier, og når ut til publikum fra disse sidene:  

 • facebook.com/dyrevern 
  Dyrevernalliansens offisielle Facebook-side. 

 • facebook.com/forbypelsna 
  “Forby pels nå” er knyttet til vårt arbeid for å avvikle  

 pelsdyroppdrett, og skape et pelsfritt motebilde. 

 • facebook.com/jatildyrepoliti 
  “Ja til dyrepoliti” er knyttet til vårt arbeid for et  

 dyrepoliti integrert i norsk politi.

// YouTube 
 youtube.com/dyrevern 

// Instagram 
 instagram.com/dyrevern 

// Flickr 
 flickr.com/dyrevern

// Dyrevern Viten
 Vårt nyhetsbrev for personer som arbeider med 

dyrevelferd i forvaltningen, som folkevalgt, forsker eller 
næringsutøver. Gir siste nytt om forskning og politiske 
prosesser. Nyhetsbrevet utgis to ganger i måneden, og 

har vært en del av Dyrevernalliansens kjernevirksomhet 
siden 2001.

// Dyrevern Aktiv
 Vårt nyhetsbrev spesielt for forbrukere gir tips om 

dyrevennlige produkter og kampanjer. Nyhetsbrevet 
utgis en gang i måneden.

// Dyrevern Magasin
 Medlemsbladet “Dyrevern Magasin” utgis to ganger 

årlig, og inneholder nyheter om hva Dyrevernalliansen 
arbeider med, samt forbrukertips. 

// Nettsider
 Dyrevernalliansens offisielle hjemmeside er 

www.dyrevern.no. I løpet av 2020 hadde nettsidene 
våre totalt over 590.000 visninger.

// Annonsering
 Vi har hatt radioreklamer på flere kommersielle 

radiokanaler i påsken, pinsen og julen. Temaet har vært 
dyreforsøk.

// Dyreetisk forbruk
 Vi har prosjekter om klær, mat og kosmetikk. Målet er å 

gjøre det lettere for forbrukerne å ta dyrevennlige valg i 
hverdagen. Våre prosjekter er:

 •  Dyrevernmerket – Norges første matmerke med  
 dyrevelferd i fokus. Dyrevernmerket er etablert for  
 å gi bevisste forbrukere mulighet til å velge bedre  
 dyrevelferd, og for å bidra til et landbruk der god  
 dyrevelferd lønner seg for bonden.

 •  Vår nye app for Apple og Android «Dyrevennlig»  
 ble lansert i 2020. Den brukervennlige appen  
 «Dyrevennlig» erstatter de gamle appene, i tillegg til  
 å inneholde våre nyeste produktguider «Kjøtt, egg og  
 meieri» og «Vegetar og vegan».

Egne kommunikasjonskanaler

Dyrevernalliansen har totalt rundt 400.000 følgere på Facebook, Twitter og Instagram. 
Sammen med to månedlige nyhetsbrev, en app og medlemsbladet “Dyrevern Magasin” 
gir det oss unike muligheter til å kommunisere med forbrukere over hele landet.
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// Pels, dyretesting, mulesing
 Over 800 merkevarer og selskaper tar nå dyreetiske 

hensyn etter dialog med Dyrevernalliansen eller 
internasjonale dyrevernorganisasjoner. I løpet av 2020 
fikk vi ni nye klesmerker på pelsfri liste, 34 nye hygiene- 
og kosmetikkmerker tok avstand fra dyretesting og 
tre nye klesmerker opplyste oss om at de er fri for 
mulesing. Og listene fortsetter å vokse!

Vi gir i tillegg forbrukerinformasjon om andre temaer, som 
fisk, angora, dun og gåselever.
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Takk til Landbruks- og matdepartementet, 
som med sin støtte gjør det mulig å informere forbrukere 

om hvordan de kan ta dyrevennlige valg i hverdagen.
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I 2020 har Dyrevernalliansen blant annet 
satt fokus på: 

// Mediefokus på kyllingrasen Ross 308
 Kyllingrasen Ross 308 er avlet til å ha abnormt rask 

vekst – så rask at de små kyllingene kan få både 
beinproblemer og hjerteproblemer som konsekvens. 
Likevel er det denne rasen som er mest brukt i norsk 
produksjon. For å sette fokus på dette problemet, og 
legge press på dagligvarekjeder og kyllingnæringen, 
har vi i Dyrevernalliansen hatt over 100 medieoppslag 
og leserinnlegg i løpet av 2020. 

// Fiskeoppdrett
 Dyrevernalliansen bidrar til å sette større fokus på 

problemene i norsk fiskeoppdrettsnæring, gjennom 
debatter, intervjuer og leserinnlegg. Vi har lenge tatt 
til orde for at termisk avlusing forårsaker panikkadferd 
og økt dødelighet hos laks, og at behandlingen etter 
all sannsynlighet er smertefull. Vi har i 2020 fremmet 
spesielt denne saken i media i diverse innlegg og 
intervjuer. Vi har også hatt særlig fokus på innlegg og 
kommentarer rundt utfordringer knyttet til bruk av 
rensefisk, og hvordan næringen skal ta grep for å bedre 
forholdene for fisk i oppdrett. 

// Satt fokus på kriminalitet mot dyr
 Dyrevernalliansen utlover med jevne mellomrom 

dusør i forbindelse med grov dyremishandling. I løpet 
av 2020 har vi utlovet dusør tre ganger, med flere 
medieoppslag, blant annet i Dagbladet. Ved ett tilfelle 
ble en død katt, full av haglskudd funnet hengende i et 
tre. Den andre gangen var en katt stukket til døde med 
over 50 stikk på Ekeberg i Oslo, og det siste tilfellet var 
da katten Birk kom hjem med kroppen full av kuler fra 
et luftgevær. 
 

Media

Dyrevernalliansens dusørfond er opprettet for å hjelpe 
politiet å oppklare flere dyremishandlingssaker. Ved 
å utlove dusør hjelper vi politiet med å få inn tips og 
det legges press på politiet på å faktisk etterforske 
dyrekriminalitet. Det er også forebyggende i seg selv 
med økt fokus på kriminalitet mot dyr, og å vise at 
disse sakene blir tatt på alvor og etterforsket.

// Fokus på bedre dyrevelferd i landbruket
 Dyrevernalliansen bidrar også til å belyse positive 

endringer for dyrene. I løpet av 2020 har vi for 
eksempel hatt tre hyggelige lanseringer av nye 
dyrevernmerkede bønder. En kyllinggård og to 
grisegårder ble i løpet av 2020 sertifisert etter de 
strenge kriteriene for Dyrevernmerket. Dette gir flere 
positive og trivelige oppslag i spesielt lokalmedier, som 
ikke bare sprer ordet om Dyrevernmerket, men også 
viser frem alternative driftsmåter og synliggjør at det er 
mulig å produsere mat fra dyr med bedre dyrevelferd.

Dyrevernalliansens mål er å være en premissleverandør for offentlig dyreverndebatt. 
Vi legger stor vekt på å gi pålitelig og saklig informasjon. I løpet av 2020 har vi hatt 
rundt 600 medieoppslag om forskjellige dyrevernsaker i radio, TV og aviser.
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Den mer saktevoksende kyllingrasen Hubbard er et bedre 
alternativ enn den problematiske rasen Ross 308.
Foto: Iselin Linstad Hauge
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Organisasjonen Etisk handel Norge har inntatt dyrevelferd 
i sin prinsipperklæring etter innspill fra Dyrevernalliansen. 
Forbedring av dyrevelferd i leverandørkjedene er dermed 
blitt obligatorisk for alle de 170 medlemmene, som 
inkluderer flere av Norges største bedrifter, organisasjoner 
og kommuner.

I 2020 har Dyrevernalliansen blant annet 
arbeidet med:

// Appen Dyrevennlig
 Vi har lansert appen Dyrevennlig, som hjelper 

forbrukeren å ta dyrevennlige valg i butikken og på 
nett. Appen omfatter mat, klær og kosmetikk og 
hygiene. Merkevarene vurderes etter fastsatte kriterier 
og får grønt, gult eller rødt lys. 

// Matindustrien
 For å hjelpe forbrukeren å velge mat fra dyr med 

bedre dyrevelferd har vi gjennomgått en rekke kjente 
merkevarer med kjøtt, egg og meieriprodukter. 
Vurderingene innbefatter kjente velferdsfaktorer 
og gjøres etter et fastsatt skjema, ved hjelp av 
en matematisk vektingstabell. Vi anbefaler alltid 
merkevarer som er sertifisert med Dyrevernmerket. 
Nest best er andre merkevarer som selv oppgir at de 
har tilsvarende standard.

// Klesindustrien
 Etter at vi startet kampanjen Pelsfri Mote i 2004, kan
 vi konstatere at klesmarkedet nå er helt forandret. Ekte 

pels fra mink og rev er ikke lenger noen vesentlig del 
av norsk gatemote. Ni nye merker ble likevel pelsfrie 
i 2020 etter kontakt med Dyrevernalliansen, og 
anbefales derfor til forbrukerne.

 I løpet av året kunne tre merker legges til mulesingfri 
liste. Alle på lista garanterer at de ikke bruker ull fra 
sauer som har blitt utsatt for mulesing – kirurgisk 
fjerning av hudstykker rundt sauens haleparti. 

// Kosmetikkindustrien
 Vårt måI i Norge er å bidra til at flest mulig selskaper 

forplikter seg til å ikke teste på dyr slik at vi unngår 
bruk av smutthull i regelverket. I løpet av 2020 ble 34 
nye kosmetikkmerker fri for dyretesting etter kontakt 
med oss, og kom inn på grønn liste.

Arbeid med næringslivet

Dyrevernalliansen arbeider for et næringsliv som tar dyreetiske hensyn. Over 800 
merkevarer på det norske markedet har nå tatt dyreetiske hensyn, og vi ser frem til 
å samarbeide med flere.
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Fondet støtter både grunnforskning og anvendt forskning. 
Det kan også gis støtte til utredning og utvikling. Fondet 
skal dele ut minimum inntil én million kroner hvert år i tre 
år fremover.

Dyrevernalliansens forskningsfond legger stor vekt på at 
forskningsmetodene skal være etisk akseptable, herunder 
ikke påføre dyr lidelse eller død.

I 2020 fikk disse prosjektene støtte: 

// Forbrukervalg av egg, eksperiment i butikk,
 ansvarlig forsker Alexander Schjøll, SIFO, OsloMet, 

i samarbeid med Coop Extra.

// Miljøberikelse for oppdrettsfisk og laboratoriefisk,
 ansvarlig forsker professor i fiskereproduksjon, Ian 

Mayer, NMBU.

// Utredning om datagrunnlag for vurdering av helse 
og velferd hos norske slaktekyllinghybrider, 

 ansvarlig forsker, Malin Jonsson, Veterinærinstituttet.

Dyrevernalliansens forskningsfond

Dyrevernalliansens forskningsfond har som formål å støtte forskning av god 
vitenskapelig kvalitet som bidrar til å fremme dyrs interesser i liv og velferd. 
Vi prioriterer prosjekter som hjelper dyrene i intensivt dyrehold.
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Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et 
rettvisende bilde over utviklingen og resultatet av 
stiftelsens virksomhet og stilling. For rettvisende oversikt 
over utviklingen, resultatet og foretakets stilling, vises det 
til revisorgodkjent regnskap og noter (side 24-31).

Arbeidsmiljø

Det praktiseres likestilling mellom kjønnene både ved 
ansettelser og ellers. Styret består av to kvinner og to 
menn. Av atten ansatte er tre menn. Det er ikke iverksatt 
øvrige tiltak for å fremme likestilling og forhindre 
forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom 
kjønnene. Sykefraværet i 2020 var på 8,9 prosent. 
Arbeidsmiljøet er godt og arbeidssikkerheten ivaretatt. 
Det har ikke vært registrert noen skader eller ulykker i 
rapporteringsperioden.

Påvirkning av det ytre miljø

Dyrevernalliansen driver ikke virksomhet som forurenser 
det ytre miljø. Kontorutstyr kjøpes brukt der det er 
hensiktsmessig. Papir, glass og metallavfall resirkuleres. 
Papir og husholdningsartikler er i all hovedsak 
miljømerket. Det tilrettelegges også for miljøvennlige 
reisemåter, digitale møter, og hjemmekontor.

Etisk handel

Dyrevernalliansen har vedtatt retningslinjer for etisk 
handel. Retningslinjene dekker grunnleggende krav 
til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø, 
antikorrupsjon og dyrevelferd i leverandørkjeden.

Vi rapporterer årlig om vårt arbeid med etisk handel til 
Etisk handel Norge, der Dyrevernalliansen er medlem. 
Blant annet har vi retningslinjer som sikrer at papir og 
husholdningsartikler ikke er testet på dyr, og at all mat 
som serveres hos Dyrevernalliansen er vegetarisk og i all 
hovedsak plantebasert.

Fortsatt drift

Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt 
drift. Dyrevernalliansen har vokst jevnt siden oppstarten i 
2001. Stiftelsen har en mer robust økonomi enn tidligere 
fordi inntektskildene er flere og inntektene bedre fordelt 
over året enn før. Det har etter regnskapsårets slutt ikke 
inntruffet forhold av vesentlig betydning for stilling og 
resultat. Stiftelsen har hatt et tilfredsstillende driftsår. 
Resultatet er i tråd med forventningene.

Kontroll

Dyrevernalliansen er registrert i Frivillighetsregisteret, 
og medlem av Norges Innsamlingsråd. Organisasjonen 
er godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet og 
Innsamlingskontrollen, og mottar støtte fra 
Landbruks- og matdepartementet. Dyrevernalliansen 
blir regnskapsrevidert av statsautorisert revisor, og 
rapporterer hvert år til både Lotteri- og stiftelsestilsynet 
og Landbruks- og matdepartementet.

Drift og økonomi

Målet med Dyrevernalliansens drift er mest mulig dyrevern for pengene. Effektive 
løsninger og innsparingstiltak er alltid vårt hovedfokus. Vi arbeider samtidig med 
å skape nye inntektskilder, slik at vi kan hjelpe flere dyr.
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Note 2020 2019

ANSKAFFELSE OG BRUK AV MIDLER

ANSKAFFELSE AV MIDLER
Inntekter
Gaver fra privatpersoner (inkl.medlemskap) 9 10 135 884 9 526 121
Salgsinntekt og næringslivsavtaler 206 205 1 240 239
Støtte fra staten 740 000 754 000
Gaver fra næringslivet 11 5 031 124 1 535 235
Andre inntekter 10 3 399 522 901 823
Renteinntekter 20 673 13 843
Sum anskaffelse av midler 2 19 533 408 13 971 260

BRUK AV MIDLER
Administrasjon
Husleie, kontorhold og inventar 504 583 660 566
Personal, regnskap og forsikring 3 1 831 351 1 737 439
Utsendelser og kampanjer 452 888 132 149
Sum administrasjon 2 788 822 2 530 155

Kostnader til oppfyllelse av formålet
Innhenting og bearbeidelse av fagkunnskap 3 143 717 3 806 370
Anvendelse av fagkunnskap og påvirkning 4 272 552 3 841 984
Konsulenttjenester og utredninger 1 028 457 3 898 096
Møte- og reisevirksomhet 61 748 214 696
Sum formålsrettet 8 506 474 11 761 146

Kostnader til innsamling av midler
Giveroppfølging 1 394 326 1 385 483
Utsendelser og kampanjer 2 302 469 1 832 696
Andre vervetiltak 9 531 68 952
Sum inntektsbringende 3 706 326 3 287 131

Sum bruk av midler 8 15 001 622 17 578 433

Sum forbrukte midler 15 001 622 17 578 433

Årets aktivitetsresultat 4 531 786 -3 607 172

Aktivitetsresultat 4 531 786 -3 607 172

Tillegg av formålskapital
Overført fra formålskapital 4 531 786 -3 607 173
Sum overføringer 4 531 786 -3 607 173

ÅRSREGNSKAP

Resultatregnskap
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Balanse
Dyrevernalliansen
BALANSE   pr.  31.12

Note 2020 2019
EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler
Inventar og utstyr 4 69 242 56 772
Sum anleggsmidler 69 242 56 772

OMLØPSMIDLER

Fordringer
Kundefordringer 4 344 1 252 000
Andre kortsiktige fordringer 99 794 19 968
Sum fordringer 104 139 1 271 968

Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 10 702 609 7 951 680

SUM OMLØPSMIDLER 10 806 747 9 223 648

SUM EIENDELER 10 875 989 9 280 420
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Anton Krag
Styreleder

Ingrid Juvik
Styremedlem

Sarah Cecilie Finkelstein Waters
Styremedlem

Thor Kristian Ravnanger Seth
Styremedlem

Oslo, 08. april 2021

Dyrevernalliansen
BALANSE   pr.  31.12

Note 2020 2019

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital
Grunnkapital 500 500
Sum innskutt egenkapital 500 500

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 8 893 974 4 362 186
Sum egenkapital 6 8 894 474 4 363 186

GJELD
Avsetning for forpliktelser
Sonja Løchens pris 10 000 10 000
Dyrevernfond 0 21
Sum avsetning for forpliktelser 10 000 10 021

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 480 844 258 474
Skyldig skattetrekk, arbeidsgiveravg. m.v 5 497 349 637 116
Annen kortsiktig gjeld 7 993 322 4 012 124
Sum kortsiktig gjeld 1 971 516 4 907 713

Sum gjeld 1 981 516 4 917 734

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 10 875 989 9 280 920

Oslo, den
Styret i Dyrevernalliansen

Ingrid Kristine Juvik
Styremedlem

Sarah Cecilie Finkelstein Waters
Styremedlem

Thor Kristian Ravnanger Seth
Styremedlem

Anton Ensio Krag
Styreleder/Daglig leder



DYREVERNALLIANSEN  /  ÅRSBERETNING 2020  //  27

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET

Noter til årsregnskapet

Thor Kristian Ravnanger Seth
Styremedlem

Note 1 Regnskapsprinsipper

Generelt
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske
regnskapsstandarder. Særreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger slik
valgadgang. Regnskapet er utarbeidet etter aktivitetsbasert regnskapsstandard.

Inntekts- og kostnadsprinsipper
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer
og opptjeningstidspunktet for tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at
kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert
som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til
grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet
forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig gjeld
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost med fradrag for lineære avskrivninger over
driftsmidlenes forventede levetid.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene og
utover dette foretas en uspesifisert avsetning for å dekke påregnelig tap.

Skatt
Stiftelsen er ikke skattepliktig.

Note 2 - Spesifikasjon av inntektene

2020
Gave fra privatpersoner 10 135 884
Salgsinntekt og næringslivsavtaler 206 205
Støtte fra staten 740 000
Gaver fra næringslivet 5 031 124
Andre inntekter 3 399 522
Renteinntekter 20 673
Sum 19 533 408
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Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, mv.

Lønnskostnader 2020 2019
Lønninger 7 773 990 7 434 832
Arbeidsgiveravgift 1 064 492 1 069 932
Pensjonskostnader 121 438 132 458
Andre ytelser 57 840 71 791
Sum 9 017 760 8 709 013

Antall årsverk i 2020 var 18,5. Antall årsverk i 2019 var 17,5

Daglig
Ytelser til ledende personer leder Styre
Lønn 536 186 0
Pensjonskostnader 7 056 0
Annen godtgjørelse 0 0

Pensjonsforpliktelser
Stiftelsen har plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har
etablert tilfredsstillende ordning.

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr. 35.000 for revisjon og kr. 63.000 for andre
attestasjons- og konsulenttjenester. Begge beløpene er eks. mva.

Note 4 - Varige driftsmidler
Kontormaskiner Sum

Anskaffelseskost 01.01.2020 147 165 147 165
Tilgang 43 722 43 722
Avgang 0 0
Anskaffelseskost 31.12.2020 190 887 190 887
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2020 -121 645 -121 645
Balanseført verdi pr. 31.12.2020 69 242 69 242

Årets avskrivninger 31 250 31 250
Avskrivningsplan lineær
Økonomisk levetid 3 år

Note 5 - Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 323 996, som er tilstrekkelig til dekning av skyldig
skattetrekk ved regnskapsårets utløp.

I posten inngår bundet innskudd på sperret depositumskonto kr 7 992.

Det står også kr 12 396 på egen bankkonto øremerket Sonia Løchens pris. Se også note 8.
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Note 6 - Egenkapital
Grunnkapital Annen egenkapital Sum

Egenkapital 1. januar 2020 500 4 362 186 4 362 686
Årets resultat 0 4 531 786 4 531 786
Egenkapital 31. desember 2020 500 8 893 974 8 894 474

Note 7 - Sonia Løchens pris

Dyrevernalliansen har i 2012 mottatt kr 50.000 for utdeling av Sonia Løchens pris annet hvert år
frem til 2022. Det er i 2020 ikke gjort utdelinger fra fondet. Innestående verdi av fondet pr. 31.12.
er kr 10 000. Midlene oppbevares på egen bankkonto.

Note 8 - Fordeling av felleskostnader

Felleskostnader for aktiviteter er fordelt forholdsmessig etter budsjetterte kostnader for aktiviteten.

Note 9 - Medlemsinntekter

Dyrevernalliansen har i 2020 mottatt kr. 801.150 i medlemsinntekter.

Note 10 - Bruk av tildelte midler

I 2017 mottok Dyrevernalliansen støtte fra The Open Philanthropy Project på kr. 3 101 314 til
arbeid med fiskevelferd. Støtten er brukt opp i løpet av 2020 og hele støtten er derfor inntektsført i
år.

Note 11 - Dyrevernalliansens forskningsfond

Dyrevernalliansens forskningsfond har som formål å støtte forskning av god vitenskapelig kvalitet
som bidrar til å fremme dyrs interesser i liv og velferd. Midlene som mottas oppbevares på egen
konto og går uavkortet til formålet. I 2020 ble det utdelt kr. 923.875 i forskningsmidler til slike
prosjekter.
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Ingen dyr fortjener å lide 
for penger, uvitenhet eller 
tradisjoner. 

Dyrevernalliansen hjelper 
dyrene som trenger det aller 
mest, i intensivt landbruk, 
pelsindustrien, oppdrettsfisk 
og dyreforsøk.

Forsidefoto: Iselin Linstad Hauge
Foto av ansatte: Ihne Pedersen

Dyrevernalliansen
Brennerivn. 7, 0182 Oslo
(+47) 22 20 16 50
kontor@dyrevern.no
www.dyrevern.no
Kontonr.: 0537 34 87378
Org.nr.: 983 482 392


