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Dyrefondet er en dyreværnsorga
nisation, der blev etableret i 1973.
Dyrefondet samler kræfter,
interesser og økonomiske midler
til fordel for bedre livskvalitet/
dyrevelfærd for hunde, katte og
andre familiedyr i Danmark.
Dyrefondet arbejder også for
at øge respekten og forståelsen
for vildtlevende dyrs naturlige
livsform i Danmark.

Støtter du Dyrefondet,
får du:
•

Dyrefondet informerer via
”Bladet for Dyrevenner”
udgiver pjecer, iværksætter
kampagner og oplyser via
hjemmesiden og yder konkret
telefonisk rådgivning.
• Dyrefondet forsyner alle
landets 1. og 3. klasser med
oplysende undervisningsma
teriale om dyr.
• Dyrefondet agerer ”talerør” for
dyrene.
• Dyrefondet driver som den
eneste dyreværnsorganisation
i Danmark ”sikkerhedsnettet”
for din hund og kat – en sikker
hed for hund/kat ved ejerens
akutte sygdom eller død.
• Dyrefondet udfører projekter
alene eller i samarbejde med
andre, når formålet gavner
familiedyr eller vildtlevende
dyr i Danmark.
Dyrefondets indsats sker på et
religiøst og partipolitisk neutralt
grundlag.
Dyrefondet er tilsluttet World
Society for the Protection of Ani
mals (WSPA).
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•

•
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LYKKEN er en
varm hundehvalp

Glæden ved at støtte
arbejdet for bedre
dyrevelfærd.
6 årlige numre af
Dyrefondets blad
”Bladet for Dyreven
ner” med smukke
dyrefotos, oplysende
artikler om dyrs
pasning, adfærd, syg
domme, jura og an
dre aktuelle forhold.
Mulighed for tilslutning til ”sikkerhedsnettet”, der
sikrer din hund/kat, hvis du bliver akut syg eller
dør.
Adgang til gratis telefonisk
rådgivning i spørgsmål om
hund, kat og andre familiedyr.
Mulighed for at sikre din
hund/kat og andre familie
dyr ved at bruge Dyrefon
dets dørmærke (”levende
dyr i hjemmet”) bilskiltet og
dyresikringskortet til pungen, så hvis uheldet
rammer dig, ved Falck og andre, at du har
dyr, der evt. skal hjælpes.
Multikunstneren Jacob Haugaard er pavestolt af sin
mops Frida, der har beriget familien med
seks små, nuttede hundehvalpe.
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Dyrefondets oplysningsmateriale:
•

•

Om Dyrefondets økonomi
Dyrefondet har til huse i beskedne
lejede lokaler og har meget få an
satte, så administrationsomkost
ningerne kan holdes på et meget
lavt niveau, idet de indsamlede
midler skal anvendes til gavn for
dyrene i størst muligt omfang.
Dyrefondet modtager ganske
få offentlige midler og er helt
afhængig af bidrag fra privatper
soner og fonde.

www.dyrefondet.dk

Læs side

Hvordan arbejdes der?
•
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•

Dyrefondet udvikler og udsender hele tiden
mange oplys
ningspjecer,
løsblade og
mærkater til
gavn for både
dyr og menne
sker, da vi tror
på, at viden og
forståelse frem
mer en bedre
dyrevelfærd.
Dyrefondets materiale er gratis for alle, men
økonomisk støtte til udvikling, tryk og porto
modtages altid med stor taknemlighed.
Dyrefondet fører kampagner i lokale og lands
dækkende medier, der retter
sig mod specifikke proble
mer såsom dyr i solvarme
biler, at sige ”Nej tak til
gavedyr”, skån dyrene, når
du brænder bålet til Sankt
Hans, ”Omplacering – Ja tak”
og mange andre.

Skattefrihed for gaver
til Dyrefondet
Dyrefondet er godkendt som
almenvelgørende organisation,
hvorfor bidrag kan trækkes fra i
skat. Det makimale beløb, der kan
fradrages er 14.500 (2013) og der
er ikke længere et minimums
beløb. Ægtefæller har hvert sit
fradrag.
For at opnå fradrag skal Dyre
fondet ifølge loven have oplyst
CPRnr., samt indberette det sam
lede bidrag ved hvert års slutning.

Testamentarisk arv
Godkendelsen som almenvelgø
rende organisation betyder, at
Dyrefondet ved modtagelse af
arvebeløb er fritaget fra at betale
afgift.
Dyrefondet har udgivet pjecen
”Et dyrevenligt testamente – kort
fortalt”, der gratis kan rekvireres
via hjemmesiden eller telefonisk.
Gratis rådgivning om arv og
testamente fås ved telefonisk
henvendelse til Dyrefondet.
Årsgebyret er på 225 kroner for
2013.
Beløbet kan indbetales via giro
til konto 95708182310 kodelinje
+82<+8182310, via din netbank
til konto 95708182310 kodelinje
+01<+8182310 eller via Dyrefon
dets webshop på www.dyrefon
det.dk

Donation
Har du lyst til at give et bidrag
kan du bruge samme fremgangs
måde som beskrevet ovenfor.

Læs mere på vores hjemmeside: www.dyrefondet.dk
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