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MERK
Innholdet i artikler kan avvike fra Dyrebeskyttelsen 
Norges syn og står for forfatterens egen regning. 

Innsendt materiell vil bli vurdert redaksjonelt, og kan 
bli språkvasket og forkortet om nødvendig.

TESTAMENTERING
Vi tilbyr gratis hjelp til oppsett av testamenter 
som tilgodeser Dyrebeskyttelsen Norge eller en 
av våre lokalavdelinger. Kontakt sekretariatet for 
videreformidling eller mer informasjon. 

De foreninger som tidligere het henholdsvis Dyrenes 
Beskyttelse, Norges Dyrebeskyttelsesforbund og 

Foreningen til dyrenes beskyttelse er nå innlemmet i 
Dyrebeskyttelsen Norge. 

For å unngå misforståelser, er det viktig at den som 
ønsker å tilgodese Dyrebeskyttelsen Norge bruker 
korrekt navn og adresse som er: Dyrebeskyttelsen 
Norge, Konows gate. 5, 0192 Oslo. Det er også 
mulig å tilgodese den enkelte lokalavdeling direkte. 
Dyrebeskyttelsen Norge takker samtidig for donasjoner 
vi har mottatt – midler som vil bli brukt til aktivt 
dyrevernarbeid.

Leder
Åshild Roaldset, daglig leder og veterinær Dyrebeskyttelsen Norge

Dyrevelferd er 
verken ekstremisme 
eller aktivisme
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 Gjennom å handle i vår nettbutikk. 
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 Oversikt over våre lokalavdelinger

Alltid

LÆR HVORDAN du kan trene katten 
din til ulike triks. HESTER ER SVÆRT 

sosiale dyr og bør 
få være med andre 
hester for å ha det 
godt.

Hjelp oss å spre 
respekten for dyr!
Gi bladet videre når du  
har lest ferdig!

VI HAR INTERVJUET Liv Emma 
Thorsen som er aktuell med bok 
om dyr i Kristiania.

8 Fokus:
HESTEHOLD  
OG DYREVELFERD
Les mer om hvordan man kan bidra til 
økt velferd for dette flotte dyret.

11
INTERVJU MED  
LIV EMMA THORSEN
Vi har tatt en prat med dyreelsker og 
bokaktuelle Liv Emma Thorsen.

15
SAMLET INN  
PENGER PÅ TWITCH
Marita spilte i 12 timer 
sammenhengende for å samle inn 
penger til Dyrebeskyttelsen Norge.

16
TRENING FOR  
EN BEDRE HVERDAG
Å lære katten triks kan styrke båndet 
mellom katt og eier.

DYREVELFERD ER NOE som angår de alle fleste. I 2010 fikk vi en ny 
dyrevelferdslov. Loven stadfester at dyr har egenverdi utover den 
verdien den har for oss mennesker, og den pålegger oss alle varslings - 
plikt og hjelpeplikt når dyr lider. Loven synes å harmonisere godt 
med den allmenne oppfatningen om dyr skal behandles godt. 

DYR SOM BLIR dumpet av sine eiere kan lide i årevis. Det er dessverre 
liten statlig interesse for velferden til dumpede kaniner og katter 
som ikke er ID-merket. Våre 27 lokalavdelinger redder tusenvis av 
disse dyrene hvert år.

VI SER UKENTLIG at dyr blir utsatt for grov vold. Noen ganger fører 
mishandlingen til at dyret dør, og vi ser at rettsvesenet ofte ikke 
skiller mellom avliving av dyr og mishandling med døden til følge. 
Det er ikke uvanlig at mennesker mishandler dyr for å straffe et 
annet menneske. Denne type fysisk vold medfører psykisk vold 
hos menneskene som er glade i dyret.

DYRENE I LANDBRUKET fortjener et liv verd å leve. Ku må få gå 
sammen med kalv og sauer må få det tryggere på beite. Millioner 
av fisk lider og dør i merdene, og fjørfe kan ikke sies å ha det godt i 
moderne produksjon. For at dyra skal få det bedre, må god velferd 
lønne seg. Vi trenger en landbrukspolitikk som belønner god vel-
ferd, vi trenger forskning på nye måter å holde dyr på som ivaretar 
dyrenes behov. Mulighetene er mange, men det krever at vi legger 
press på alle aktører.

Å JOBBE FOR dyrenes rettigheter er på ingen måte hverken aktivisme 
eller ekstremisme. Som Mahatma Gandhi så fint sa det: «The great-
ness of a nation can be judged by the way its animals are treated».
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ET HJELPESENTER
Vår lokalavdeling Dyrebeskyttelsen 
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– I MORGEN SKAL  
DU SLAKTES
Er vi opptatt av at grisen ikke skal 
føle frykt eller smerte når den ender 
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Nyheter
VISSTE 
DU? DYREBESKYTTELSEN NORGE ER BÅDE PÅ FACEBOOK,  

INSTAGRAM OG TWITTER.

STØTT
DYRENE 

ved å handle i vår 

nettbutikk!

TEKST: ANNETTE BJØRNDALEN SØREIDE, DYREBESKYTTELSEN NORGE

MANGLENDE VETERINÆRVAKT
FRA 1. SEPTEMBER har bønder og dyreeiere kun tilbud om kommunal dyrlegevakt hver fjerde helg og en dag i ukedagen i 
Nittedal. Årsaken er at det er lagt av for lite i budsjett til å betale for denne tjenesten, og kun en veterinær har derfor levert 

inn et anbudstilbud.
Vaktordningen har i utgangspunktet som mål å sikre at bønder og andre dyreeiere kan få tak i en kommunal veterinær i helgene 

og om natten, men flere kommuner i landet har manglende tilbud til sine innbyggere. Veterinærvakt gjennom kommunen står ned-
felt i dyrehelsepersonelloven, likevel er det lagt av altfor lite budsjett i kommunen til å opprettholde et godt nok tilbud. Dette betyr  
at mange må benytte seg av private aktører, eller i verste fall ikke har et veterinærtilbud der de bor om noe skulle skje med dyret  
om kvelden/natten og i helgene.

Måtte avlive svanemor
En svanemor ved Hermannstjern i 
Jevnaker måtte tidligere i sommer 
avlives grunnet alvorlige skader. Det 
skal ha vært observert uvettig kjøring 
med båt og vannscooter i området,  
og man mistenker at dette kan være 
årsaken til skadene.

Svanen hadde 9 svaneunger, som  
ble hentet inn av vår lokalavdeling 
Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike og 
ble fulgt opp. Dyrebeskyttelsen Norge 
oppfordrer alle som ferdes ute på 
vannet til å vise hensyn til fugler og 
andre dyr.

Advarte dyreeiere mot 
høye temperaturer
Dyrebeskyttelsen Norge kom i juni ut 
med en pressemelding om å passe på 
dyrene i sommervarmen. Juni-måned 
var svært varm, og flere steder opp-
levde temperaturer på over 30 grader.

Det er spesielt familiedyr med kort 
snute, som er ekstra utsatt for heteslag 
i varmen. Inne på våre nettsider kan du 
lese hele saken og tips til hva du skal 
gjøre hvis dyret ditt har fått heteslag.

ADVARER MOT Å KASTE 
SØPPEL I NATUREN

DYREBESKYTTELSEN NORGE GÅR hver sommer ut med advarsler mot å kaste søppel og 
spesielt brus- og ølbokser i naturen. Bokser som er slengt på jorder kan komme inn i 

slåmaskinen og bli til livsfarlige splintre som blandes inn i fôret, som kuene og andre dyr får 
i seg. Disse bitene river opp dyret innvendig og fører til forferdelige lidelser og død. Selv om 
bøndene sjekker for søppel, er det ikke alltid lett å få øye på disse farlige aluminiumsbitene.

Dyrebeskyttelsen Norge oppfordrer alle til å unngå forsøpling i naturen og gjerne ta med 
seg søppel de finner ute på tur.

STOR PÅGANG AV 
HJEMLØSE DYR

STATISTIKKEN FOR 2019 viser at det er en økt pågang i antall 
dyr som får nye for-alltid-hjem av våre lokalavdelinger. I fjor 

fikk over 3700 hjemløse dyr en ny sjanse i livet. Les hele saken inne 
på våre nettsider.

HANE HAKKET 
I HJEL MED 
MACHETE

SØNDAG 2. AUGUST ble det lagt 
ut en film på Facebook som 

viser en hane som blir lemlestet og 
drept med machete. Volden mot hanen 
ble angivelig utført som en trussel  
for å vise hva som skulle hende med 
personen som filmet hendelsen. 
 Mishandling og drap av dyr som en  
del av annen voldsproblematikk er 
dessverre ikke uvanlig, og må tas  
på største alvor.

Vår samarbeidspartner Dyrebeskyt-
telsen Telemark har, sammen med 
Dyrebeskyttelsen Norge,  anmeldt 
forholdet til politiet.

Katt gjenforent 
med eier etter 2,5 
år på rømmen

KATTEN PUSUR HAR blitt 
gjenforent med sin eier 

etter to og et halvt år på rømmen. 
Det var vår lokalavdeling Dyrebe-
skyttelsen Norge Mo i Rana som 
hentet inn katten i begynnelsen 
av august, etter at de hadde mot-
tatt bekymringsmeldinger om 
en katt som vandret ute. Fordi 
Pusur viste seg å være chippet, var 
det mulig å få kontakt med eier 
av katten og det ble en lykkelig 
gjenforening.

Måke ble 
limt fast i 
bakken

EN MÅKE BLE funnet 
fastlimt til bakken 

på Sortland i Vesterålen i 
juni. Alt tydet på at dette 
var en forsettlig handling, 
da det var lagt frem brød 
som kan ha blitt brukt til  
å lokke til seg fugler.

Dyrebeskyttelsen Norge 
Lofoten og Vesterålen 
anmeldte hendelsen for 
brudd på dyrevelferds-
loven. Det er dessverre ikke 
uvanlig at måker og andre 
fugler blir plaget midt i 
hekketiden. Dette er 
faunakriminalitet.

Vår lokalavdeling 
 reagerte også på at politiet 
ikke kontaktet viltnemnda 
omgående etter at de fikk 
melding om hendelsen  
fra publikum. Vår lokal  - 
av del ing fikk beskjed om 
måken først dagen etter og 
kontaktet da viltnemnda 
som rykket ut. Dessverre 
hadde måken skadet seg 
såpass stygt at den måtte 
avlives.

Sakkyndig i straffesak
ÅSHILD ROALDSET, DAGLIG leder og veterinær i Dyrebeskyttelsen Norge, ble før 
sommeren innkalt som sakkyndig i en dyrevelferdssak i Aust-Agder tingrett.

En mann i 30-årene stod tiltalt for å ved flere tilfeller ha unnlatt å gi samboerens hund  
nødvendig veterinærhjelp etter flere stygge forbrenninger. Mannen ble dømt til 5 måneders  
fengselsstraff. Dyrebeskyttelsen Norge reagerer både på den lave straffen og at statsadvokaten  
ikke adresserer dyremishandlingen godt nok i denne saken. Les mer om saken på side 22.

Vil du være med
å spare ressurser
og miljøet ved å 

motta medlemsbladet 
digitalt? 

Send e-post til 
medlem@dyrebeskyttelsen.no

FOTO: DYREBESKYTTELSEN NORGE NORD-TRØNDELAG

Lille Reidun er en av svært mange 
kattunger som har kommet inn til 
våre lokalavdelinger i sommer. 

FOTO: DYREBESKYTTELSEN NORGE

Hanen på bildet er et illustrasjonsbilde og er ikke den som døde.

FOTO: DYREBESKYTTELSEN NORGE
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Berit Karina 
Bendiksen 
Daglig leder for hjelpesenteret til 
Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø 98.500 FØLGER DYREBESKYTTELSEN NORGE  

PÅ FACEBOOK – LIK OSS DU OGSÅ! 
www.facebook.com/dyrebeskyttelsen

Hvem er du? 
Jeg er en dame på 57 år, har en ganske så bred  bakgrunn.  
Jeg er født og oppvokst på et småbruk i Nord-Norge og  
her startet min interesse for dyr og deres atferd. Jeg har 
jobbet med mange forskjellige ting: fra  butikk, til gartner, 
til avløser på geitefjøs, til ingeniør ved veterinærinstituttet 
og ved Anatomisk avdeling på Universitetet i Tromsø  
- Norges arktiske universitet (UiT). De siste åra har jeg 
jobbet administrativt ved UiT, og spesielt med formidling.

Jeg har også studert og har tittelen agronom, gartner, 
bachelorgrad i fiskerifag med spesialisering biologi, og det 
siste jeg har gjort er å ta en utdannelse ved NMBU som 
atferdskonsulent for hund, katt og hest.

Hvorfor ønsket du å være ansatt 
hos Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø?
Jeg søkte jobben fordi jeg har et stort engasjement for dyr, 
men blir også fascinert over at det er så mange frivillige 
som vil jobbe med kattene på hjelpesenteret. Denne jobben 
som daglig leder virker også enormt spennende og utfordr-
ende, fordi vi skal bygge opp en stilling som ingen andre 
har hatt før.

Ditt håp for fremtiden?
En av mine store lidenskaper er å få formidle ut til andre  
at dyr har egenverdi og er «sentient beeings». Og at dyr og 
mennesker skal lære å kommunisere bedre slik at vi kan 
leve sammen.
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KATT SOM TAR FUGL
CIRKA SYV MILLIONER småfugl blir tatt av katt hvert år, ifølge Norsk Ornitologisk Forening. Dette er et stort problem for fuglene,  
som allerede er truet grunnet færre leveområder og mindre tilgang på insekter til mat.

Dyrebeskyttelsen Norge mener det er sannsynlig å tro at den største trusselen kommer fra hjemløse og ikke eide katter. Likevel er det flere 
ting man som katteeier kan gjøre for å forhindre at familiedyret forsyner seg av småvilt. Dette er blant annet å holde katten inne om natten 
og tidlig morgen, spesielt i hekketiden. For flere tips, les hele saken inne på våre nettsider.

SIGNER VÅRT 
OPPROP MOT NYTT 
DIAGNOSEREGISTER

MANGE DYREARTER ER utrydningstruet, blant annet på grunn 
av tradisjonell kinesisk medisin: Dette gjelder for eksempel 

nesehorn. I tillegg holdes et stort antall ville dyr i fangenskap for å 
tilfredsstille den store etterspørselen av dyredeler. Disse dyrene lever 
under svært dårlige forhold og opplever smertefulle inngrep.

Tradisjonell kinesisk medisin blir i 2022 innlemmet i Verdens 
helseorganisasjons nye diagnoseregister, kalt ICD-11. Dyrebeskyttelsen 
Norge mener at dette vil legitimere og øke bruken av produkter fra 
ville dyr. Signer vårt opprop mot å inkludere tradisjonell kinesisk 
medisin i ICD-11.

Du kan signere inne på www.dyrebeskyttelsen.no/underskrifts-
kampanje.

Oppfordret 
til å sjekke 
sankthansbål 
for dyr

I FORBINDELSE MED sankthansfeiringen gikk organisasjonen 
ut og oppfordret alle til å sjekke sankthansbålene før man 

tente disse. Mange av disse lages flere uker i forveien, og det er ikke 
uvanlig at ulike dyr kan søke ly blant veden.

Anmeldte Andøy kommune til politiet
VÅR LOKALAVDELING DYREBESKYTTELSEN Norge Lofoten og Vesterålen og Norsk Ornitologisk Forening har politianmeldt 
Andøy kommune etter at hekkende rødnebbeterner skal ha blitt kjørt ned av anleggsmaskiner. Årsaken til politianmeldelsen 

skal være at flere har prøvd å varsle kommunen angående hekkeområdet, uten hell.
Området med anleggsarbeid skal ha hatt omtrent 800 hekkende fugler og er det største hekkeområdet i Nordland for denne  

fugle arten. Andøy kommune sperret av deler av plassen, inntil hekkesesongen er over. Norsk Ornitologisk Forening er imidlertid 
skeptisk til om dette ville være nok for å verne om fuglene i området. Rød nebbeterner legger egg på bakken og ikke i reir, slik at  
fugleunger og egg kan være svært vanskelige å få øye på.

24 MILLIONER 
RENSEFISK DØR

EN RAPPORT FRA Mattilsynet viser at så mye som 24 millioner 
rensefisk dør på jobb i laksemerdene hvert år. Miljøpartiet 

De Grønne ønsker nå å jobbe for et forbud mot bruk av rensefisk 
i lakseoppdrett. Dyrebeskyttelsen Norge stiller seg bak forslaget, 
og mener at næringen må finne alternative metoder til dagens 
praksis.

Det anslås at katter tar omkring 7 millioner småfugl hvert år. 

FOTO: PIXABAY
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M ajestetiske. Sensitive. Raske.  
Hester er fantastiske dyr. Men 
forstår vi dem egentlig?

Et lite tilbakeblikk 
Bruk av hesten som husdyr i Norden går 
tilbake til cirka 1500-2000 før vår tidsregning. 
Hester har båret soldater i kriger, de har 
fungert som mat for mennesker, de har båret 
konger og de har trukket bondens plog. Før 
traktorene og andre landbruksmaskiner 
kom på 50-tallet, var hesten den viktigste 
arbeidskraften på gårdene. Betydningen 
hesten har hatt for både skogbruk og jord-
bruk er formidabel. 

Med mekaniseringen av landbruket  
sank også antall hester i Norge betraktelig. 
Fra å være et land med rundt 238 000 hester i 
1946, ble dette tallet redusert til cirka 20 000 
på 70-tallet. Økt fritid har gitt oss muligheten 
til å finne tilbake til gleden ved samvær og 
konkurranser med hest. I dag finnes det over 
100 000 hester i Norge.  

I dagens samfunn begrenses ofte hestens 
liv ut fra hva de brukes til, og hvor verdifulle 
de er i kroner og øre. Hestens egenverdi står i 
fare for å bli satt i annen rekke når de primært 
er der for å fylle vår fritid med noe menings-
fullt.

Sammen er vi sterke
Hester er flokkdyr, og bør ikke holdes alene. 
Fordeler med å leve i flokk er blant annet at 
hestene kan sirkulere på oppgaver. Noen 
kan holde vakt, mens andre hviler eller 
spiser. Deretter bytter de. Det er altså mye 
trygghet forbundet med flokken, og den 
fungerer som en tilrettelegger for både 
 gjensidig lek og stell.  

Forskning viser at det å ha en erfaren hest 
i flokken spiller en viktig rolle i dempingen 
av fryktreaksjoner i hestegrupper. Unghester 
som vokser opp med eldre, erfarne hester 
bruker blant annet kortere tid på å roe seg 
etter en reaksjon, de utviser færre store 
fryktreaksjoner og de har tendens til lavere 

HESTEHOLD OG  
DYREVELFERD

NÅR NOEN holder vakt, kan de andre hestene sove.

FOTO: PXFUEL

Med en lovfestet egenverdi, og med kunnskap om hvert dyrs 
 artsspesifikke behov ligger mye til rette for at dyrene våre kan  
ha gode liv. Allikevel ser vi ulike arter som ikke alltid får dekket 
sine behov. Den domestiserte hesten er en av disse. 
TEKST: EVA HUSTOFT, RÅDGIVER DYREBESKYTTELSEN NORGE

PREWALSKIHESTEN kan sies å være en av de siste gjenlevende villhestene, og er mest utbredt i 
Mongolia og Gobiørkenen.

FOTO: ANGALAGON/W
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D et jeg gjerne vil er å gi en allmenn 
forståelse av hvilken betydning 
dyrene har hatt for oss historisk 
sett. Ikke ut fra et biologisk stå-

sted, men et kulturelt og sosialt ståsted, 
forteller Thorsen.

Dyrene spiller hovedrollen
«Dyrenes by» tar for seg Kristianias utvik-
ling og samspillet mellom menneskene og 
dyrene i hovedstaden, i perioden 1859 til 

1925. Boken kan sies å være annerledes enn 
tidligere bøker om Norges hovedstad, da det 
er dyrene som er de sentrale aktørene i for-
tellingen. Boken gir stor plass til arbeids-
hestene, men også kyrene som ble drevet til 
hovedstaden for å gi melk og kjøtt.  
Siste del er viet ville fugler. 

Boka peker på den bekymringen og 
sorgen som mange føler på i dag, når vi vet 
at så mange arter og mye natur forsvinner. 
Dette er en prosess som har pågått lenge, 

allerede tilbake til Robert Colletts bekym-
ring for nedgangen av fuglebestandene på 
slutten av 1800-tallet, forteller Thorsen.

Dølahesten og arbeidsplasser
Arbeidshestene i hovedstaden bestod 
 hovedsakelig av dølahester, men også 
 fjordinger. Hun anslår at cirka 9000 hester  
i og rundt hovedstaden omkring 1900,  
holdt bylivet i gang. 

- Dette er en periode av Kristianias historie 
hvor byen blir moderne, samtidig som dette 
skjer ved hjelp av den urgamle trekkraften 
hest. Det er en interessant overgangsperiode, 
før motorkraften overtar fullstendig i hoved-
staden, forklarer Thorsen.

Arbeidshestene skapte også mange arbeids - 
plasser, i form av blant annet hovslagere og 
seletøymakere. «Foreningen til Dyrenes 

hjertefrekvens under reaksjoner enn ung-
hester som vokser opp uten dette. 

Hester har gjennom sin evolusjon i flokk 
lært seg å kommunisere med hele kroppen. 
Sosiale bånd skaper trygghet for hesten, og 
er i så måte svært viktig for dens trivsel. 
Sosialiseringen i seg selv gir dyret en positiv 
opplevelse av eget liv. Hester som ikke lærer 
seg sosiale koder og å tolke andre hesters 
signaler, risikerer å bli skadet eller å skade 
andre hester dersom den i perioder skal være 
i flokk. Et påbud om løsdrift for unghester 
hadde dermed vært svært viktig, nettopp for 
å sikre dem lærdom innen sosial kompetanse. 

Frarøvet mosjon
Bevegelse og mosjon er helt essensielt i 
hestens liv. Hester som lever vilt, beveger seg 
så mye som 15-25 km hver eneste dag. Dette 
gjenspeiler dessverre ikke hverdagen til 
mange hester i vår verden. Noen hester har 
heldigvis tilgang på sommerbeite i Norge i 
dag, og går da ute hele døgnet sammen med 
andre hester noen uker hver sommer. 

Det er liten tvil om at mye av hesteholdet 
i Norge fører til for lite mosjon og for lite fri 
utfoldelse for hesten. Dyre konkurranse-
hester er nok dessverre i særklasse her. De 
lever ofte et isolert liv med lite fri bevegelse, 
fordi eier er redd for at hesten skal skade seg. 
Disse hestene får ikke lekt med andre hester, 
de får ikke løpt i fullt firsprang. De får rett  
og slett ikke lov til å være hest. 

Forskrift om velferd for hest sitt mosjons-
krav i § 22, legger dessverre lista lavt. Denne 
sikrer hester som står på boks mulighet for 
minimum 2 timer fri bevegelse per dag. 
Hester som står oppbundet har krav om  
2 timer fri bevegelse og mosjon i tillegg til 
eventuell daglig trening. 

Byttedyr
Et av hestens viktigste instinkter er å løpe. 
Flukt har vært hestens beste forsvar mot 
rovdyr, og dette er dermed nært knyttet til 
overlevelse. Det at hesten er et byttedyr 
innebærer også at den i stor grad skjuler 
smerte. 

Hester i Norge i dag utstyres ofte med 
korrigerende seletøy og utstyr for å styre 
hestenes mulighet for fri bevegelse og å 
sikre at hesten gjør akkurat slik som vi 
mennesker vil. Ofte går våre forestillinger 
om hestens prestasjoner på akkord med 
hestens biologi, fysikk og psyke. Og når 
hesten viser tegn til frykt, ubehag eller 
 smerte, korrigeres dette i stor grad ved hjelp 
av utstyr som har som målsetning å tvinge 
hesten til å fortsette. Pisk, sporer, skylapper, 
drasjekk, gomtrøkker, hodestang, sjekkbitt, 
tungestropp, kikkerthodelag, halsrem, 
jordblender…. listen er lang. 

Hva når behovene ikke dekkes?
Når man leser dette, kan man sette mange 
spørsmålstegn omkring en del av dagens 

hestehold. Er hestens behov og egenverdi 
ivaretatt? Har hesten positive opplevelser  
av eget liv?

For et dyr som er så utpreget program-
mert til et liv i flokk, kan adskillelse opp-
leves svært skremmende og bli en belastende 
stressfaktor i hestens liv. Et dyr som fra 
naturens side beveger seg mange kilometer 
hver eneste dag sammen med sine artsfrender, 
vil med stor sannsynlighet mistrives med å 
stå inne på en boks eller i et spiltau store 
deler av dagen. Slike forhold settes blant 
annet i sammenheng med utvikling av 
aggressivitet, magesår og stereotypier.

Stereotypier, som for eksempel krybbe-
biting og boksvandring, sees særlig hos 
hester som står mye inne på stall, og som på 
denne måten frarøves god tilgang på grovfôr, 
sosial kontakt og mosjon. Slik atferd ser man 
ikke hos viltlevende hester. Rådet for dyre-
etikk skriver i sin uttalelse om hestehold at 
et godt gruppehold av unghester kan fore-
bygge stereotypier. 

Høvene kan også ta skade av mye still-
stand, da blodsirkulasjonen i hoven som 
bidrar til sterke høver er avhengig av 
 bevegelse. 

Et utdatert regelverk
Dessverre er deler av regelverket omkring 
hestehold både mangelfullt og utdatert. 

Forskriften, som er fra 2005, har som 
formål å blant annet sikre at det tas hensyn 
til hestens naturlige behov. Samme forskrift 
tillater at hester kan bli gitt bare to timer 
utetid per dag alene i en liten luftegård. At 
hester fortsatt lovlig kan stå bundet i spiltau 
er mildt sagt foruroligende. Dette ivaretar på 
ingen måte hestens helt essensielle behov 
for mosjon og sosial kontakt. Hester som 
kan velge, tilbringer mesteparten av døgnet 
ute. Dette gjelder uansett vær. 

Forskrift om velferd hos hest trenger en 
grundig gjennomgang for å harmonisere med 
dyrevelferdsloven av 2010 der dyrs egen - 
verdi ble viet en egen paragraf. Forskriften 
bør gjennomgås og oppdateres på en slik 
måte at den harmoniserer med loven. Dyr har 
egenverdi uavhengig av den nytteverdien de 
måtte ha for mennesker! Slik forskrift for 
velferd hos hest lyder i dag, er det disharmoni 
mellom denne og lovverket. 

Dyrebeskyttelsen Norge jobbet på tidlig 
1900-tallet mot kupering av hester. Også 
arbeidshestens kår stod sentralt i organisa-
sjonens arbeid på denne tiden. Hestens 
velferd ligger organisasjonens hjerte nær,  
og vi ser et stort potensial for å bedre hestens 
velferd i Norge i dag.  n
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HESTER er sosiale dyr og trives i lag med andre hester for å ha god velferd.
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Liv Emma Thorsen ble inspirert til å gjøre et dypdykk i dyrenes betydning  
for utviklingen av Kristiania etter at hun hadde vært faglig ansvarlig for 
Bymuseets utstilling «Dyr i byen» i 2019. Nå er hun straks bokaktuell 
med boken «Dyrenes by. Hover, klover og klør i Kristiania 1859–1925».  
Vi har tatt en prat med forfatteren, etnologen og dyreelskeren.
TEKST: ANNETTE BJØRNDALEN SØREIDE, DYREBESKYTTELSEN NORGE

DYR I HOVEDROLLEN
OM FORFATTEREN: 
Liv Emma Thorsen er født i Oslo i 1946  
og vokste opp i Oslo. Hun er utdannet 
etnolog og har tidligere vært professor 
ved Institutt for kulturstudier og  
orientalske språk ved Universitetet i Oslo 
(UiO). Boken «Dyrenes by» kommer ut  
i slutten av september 2020.

LIV EMMA THORSEN 
sammen med airedale terrieren  
Daphni Valdeminde.

FOTO: ANNETTE BJØRNDALEN SØREIDE

«DETTE ER EN PERIODE AV KRISTIANIAS 
HISTORIE HVOR BYEN BLIR MODERNE, 
SAMTIDIG SOM DETTE SKJER VED HJELP 
AV DEN URGAMLE TREKKRAFTEN HEST»
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Beskyttelse i Christiania» arrangerte kurs 
både for kusker og hovslagere, og engasjerte 
seg for å påse at vognmennene og andre som 
jobbet med hest behandlet dem godt. 

- Vognmannshestene og drosjehestene 
ble holdt veldig fint. De ble sjekket av politi-
legen hvert år og han var veldig imponert 
over hvordan disse hestene ble holdt, selv 
om de etter hvert var godt rundt 20 år gamle, 
forteller Thorsen.

De mest hardtarbeidende hestene var de 
som gikk i sporet for Kristiania Sporveis-
selskab. De første sporvognene ble trukket 
av én hest. De gule vognene hadde plass til 
tolv passasjerer, et tall som ikke alltid ble 
overholdt. 

- I bratte gater, slik som Welhavens gate, 
ble det satt inn en ekstra hest. Det var ikke 
faste holdeplasser på den tiden, så folk kun-
ne bare stoppe vognen. Og da måtte hesten 
stadig vekk stoppe og trekke i gang vognen. 
Å trekke i gang et stort lass er det tyngste 
arbeidet en hest gjør. Hvis en hest klarte å 
trekke sporvogn i 5 år, var det mye, noen ble 
endra lengre i sporet. De siste årene før 
elektrifiseringen av sporveien fikk en del av 
hestene en slags sommerferie på fjellbeite, 
men å trekke sporvogn var bokstavelig talt 
beinhardt arbeid, forklarer Thorsen. 

Gosen for fuglene
Tre av kapitlene i boken er viet til de ville 
fuglene i Kristiania og omegn. Biologen 
Robert Collets ornitologi fra 1864 viser det 
rike fuglelivet rundt Kristiania. Småfuglene 
fikk også større oppmerksomhet da man 
begynte å forstå at de var nyttige for bonden 
og hagedyrkeren. Rundt 1900 ble det moder-
ne med store hatter pyntet med fjær, og førte 
til store innhogg i fuglebestandene både 
nasjonalt og internasjonalt. 

- Alle hadde råd til en fjær i hatten. Silke-
hegren ble nesten utryddet, og de ble drept 
kun for fjærenes skyld. Etter hvert som 
hattene ble større, ble det også plass til å 
pynte dem med vinger, ja hele utstoppede 
fugler, forteller Thorsen.

Kramsfuglene var også hardt presset i 
denne perioden. Trost ble fanget i snarer, og 
en rekke andre arter gikk i snarene og ble 
solgt på torget. Trekkfugler ble fanget på vei 
til og fra Norge. Dette førte til stor bekymring 
hos mange, og både «Foreningen til Dyrenes 
Beskyttelse i Christiania», og biologer som 
Robert Collett og andre dyrevernere arbeidet 
aktivt for å få lovregulert fuglejakt og handelen 
med fjær til hattepynt.

Utnyttelse av dyr
«Dyrenes by» er også en fortelling om 
 hvordan vi mennesker utnytter dyrene.

- Det er litt trist å skrive en bok om dyr, 
fordi det er mye lidelse. Det er jo også en 
historie om hvordan vi mennesker har 
utnyttet dyrene, selv om det var mange 
mennesker som gjorde mye godt og 
 behandlet dyrene bra, forklarer Thorsen.

I arbeidet med boken har Thorsen hentet 
mye informasjon fra «Foreningen til Dyrenes 
Beskyttelse i Christiania» første medlems blad, 

«Dyrenes ven», og pedagogiske skrifter 
foreningen utga i denne perioden. Hun trekker 
også fram hoffstallmester Georg Sverdrups 
(styreleder for «Foreningen til Dyrenes Be - 
skyttelse i Christiania» 1883-1912) arbeid for 
forbud mot halekupering av hest og bruk av 
opptømmer, samt vår første dyrevernaktivist, 
Lisa Kristoffersens arbeid for dyrenes velferd.

Alltid vært glad i dyr
Liv Emmas største drøm da hun var liten var 
å bli budeie. Var hun på besøk på farmorens 
hytte, gikk alle ukepengene hennes til salt 

til sauene. Da planene om å bli budeie ikke 
førte noe sted, utdannet hun seg til etnolog 
og valgte heller å skrive om dyr og forholdet 
mellom mennesker og dyr. Dette har resultert 
i bøker og artikler om alt fra utstoppede dyr 
på naturhistoriske museer til boken «Hund! 
Fornuft og følelser», som hun fikk publisert 
i 2001.

I dag bor Liv Emma og mannen hennes 
på Ringerike, omgitt av en flokk med høner, 
en påfugl, airedale terrieren Daphni Valde-
minde og katten Kunigunde, som er adoptert 
fra Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike.  n

OM BOKEN:
Tittel: «Dyrenes by. Hover, klover og klør 
i Kristiania 1859–1925»
Forfatter: Liv Emma Thorsen
Forlag: Forlaget Press
Sider: Ca. 330
Språk: Bokmål
Publisering: September 2020
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CIRKA 9000 HESTER var på jobb i og rundt hovedstaden. Hestene var viktig for å få hjulene til å gå rundt.

«DET JEG GJERNE VIL ER Å GI EN 
ALLMENN FORSTÅELSE AV HVILKEN 
BETYDNING DYRENE HAR HATT 
FOR OSS HISTORISK SETT»
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Butikken
www.dyrebeskyttelsen.no

Kjøp produkter i vår butikk og støtt vårt arbeid samtidig!

Se våre nettsider www.dyrebeskyttelsen.no for flere produkter og bestilling. 

DRIKKEFLASKE MED DYRE
BESKYTTELSEN NORGES LOGO
Drikkeflaske som rommer 770 ml. 
Passer perfekt til tur, trening eller til  
hverdags. Kommer med karabinkrok.  
Velg mellom lyseblå og hvit.

Mykt pannebånd til barn med Dyrebeskyttelsen 
Norges logo. Velg mellom fargen korall, turkis, 
varm gul eller mørkeblå.

Gymbag med Dyrebeskyttelsen Norges logo. 
Er laget i økologisk bomull og kommer med 
praktiske bærestropper. 36x39 cm.

Pakken inneholder kattehalsbånd,  
en smart flåttpinsett som kan henges på 
nøkkelknippet og en adressetønne for å 
henges på kattehalsbåndet.

Turpakken inneholder førstehjelpsskrin 
til hund/katt, sammenleggbar skål på 
0,5 liter og adressetønne som man kan 
feste på selen/halsbåndet.

La barnet vise at de er en dyrevenn med  
disse t-skjortene med morsomme dyremotiv! 
Velg mellom fargene og motivene blå (rev), 
grønn (øgle), gul (ugle) og rosa (kanin).

TSKJORTE «DYREVENN»  
MED DYREMOTIVER

175,-175,-

Du kan
betale med

 
i vår nettbutikk

175,-175,-
KATTEPAKKE

150,-150,-
STOR TURPAKKE

149,-149,-249,-249,-
BLÅ GYMBAGPANNEBÅND TIL BARN 

MED LOGO

225,-225,-

Samlet inn penger 
via Twitch
Gjennom verdens største streamingplattform, samlet Marita 
inn over 10 000 kroner til Dyrebeskyttelsen Norge.
TEKST: ELENA BOGEN SLYDAL, DYREBESKYTTELSEN NORGE   FOTO: PRIVAT

D et finnes mange måter man kan 
samle inn penger på, og en søn-
dag i juli ble det samlet inn til 
Dyrebeskyttelsen Norge på en 

helt ny måte. 26.juli samlet Marita Nythe 
Zeylon (25 år) inn over 10,000 kroner, ved å 
ha en 12-timers veldedighetsstream på Twitch.

Svært opptatt av dyrevelferd
Marita er fra Halden, og bor for tiden i Tøns-
berg med sin samboer. Hun har to katter 
som er adoptert fra Dyrebeskyttelsen Norge 
Vestfold, og har hele livet hatt dyr og vært 
svært opptatt av dyrevelferd.

Vi spurte Marita om hvorfor hun valgte å 
samle inn penger til Dyrebeskyttelsen Norge. 

- Jeg har aldri hatt en veldedighetsstream 
før jeg hadde denne for Dyrebeskyttelsen 

Norge. I ettertid og under selve streamen 
fikk jeg bare fine og positive tilbakemeld-
inger. Jeg tenker at hvorfor ikke bruke den 
muligheten jeg har til noe fint og bra. Det 
ble tatt så godt imot at jeg kan tenke meg å 
gjøre dette flere ganger, forteller hun.

Mange måter å samle inn penger på
Vi ønsker å rette en stor takk til Marita og 
alle andre som samler inn penger til oss. 

Dette viser at det er få grenser på hvor og 
hvordan man kan samle inn penger til en 
sak som engasjerer en. Samler du eller noen 
du kjenner inn penger til oss på en «ny» 
måte, vil vi gjerne høre om det. 

- Min erfaring fra dette er at folk ofte 
ønsker å bidra i gode saker! Og at dersom du 
har en god ide, så kjør på. Twitch er verdens 

største streamingplattform. Her kan men-
nesker fra hele verden streame spill, utkled-
ning, kunst, matlaging/baking og egentlig 
hva de vil (så lenge det er i henhold til regle-
ne for plattformen). Størsteparten av stream-
ere streamer pc spill. Twitch er veldig mye 
mer enn bare spill, det er også et sted hvor 
folk samles rundt felles interesser, finner 
fellesskap og nye venner. Jeg har venner jeg 
har møtt i ettertid som jeg møtte gjennom 
min stream, forklarer Marita.

Maritas brukernavn på Twitch er Musari-
ta, og du kan se hele streamen på hennes 
kanal. Hvis du ønsker å sjekke ut hva dette 
går ut på kan du gå inn på www.twitch.tv/
musarita og lete deg frem til videoen hennes 
fra innsamlingen. n
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het til å sitte i høyden, for eks-
empel et kloremøbel. Fjern  
mat fra kjøkkenbenken og legg 
eventuelt aluminiumsfolie eller 
noe på benken som gjør det 
mindre attraktivt å gå der. 
 Belønn katten når den bruker 
kloremøblet som alternativ. 

Katter kan trenes i alle aldere. 
Men det er vanligvis enklere å 

trene en ung katt. Katten min er 
10 år og lærer enda! Eldre katter 
bruker lenger tid og trenger flere 
repetisjoner for å lære noe nytt. 

Skal du belønne katten for en 
spesiell atferd, må belønningen 
komme umiddelbart etter at-
ferden, så katten skjønner hva 
den har gjort riktig. Om vi ikke 
kan gi belønningen på riktig 

tidspunkt, kan vi bruke for eks  - 
empel ordet «bra» for å markere 
atferden og at belønningen er  
på vei. Da må vi lære katten å 
assosiere «bra» med belønning. 
Det kan vi gjøre ved å si ordet  
og gi godbit og gjenta flere 
 ganger. Samme prinsipper 
 brukes i klikkertrening, der 
lyden fra en «klikker» brukes  

til å markere den ønskede 
 atferden.  

Klikkertrening kan være  
fint å bruke med omplasser-
ingskatter. Treningen brukes 
flere steder i verden for å gjøre 
katter på omplasseringssentere 
tryggere og styrke båndet de har 
til mennesker, slik at de igjen 
blir lettere adoptert bort.  n

U ønsket atferd er en 
grunn til at noen om- 
plasserer eller kvitter 
seg med kattene sine. 

Flere av disse atferdsproblemene 
kan vi forebygge, både gjennom 
ved å møte kattens atferdsbehov 
og ved å trene katten til å leve 
sammen med oss. Man kan trene 
opp de fleste katter til å takle ulike 
situasjoner, som for eks empel å 
akseptere å få medisin, og å leve 
sammen med andre katter og 
dyr.

Kan styrke båndet  
mellom katt og eier
Hunder lærer som regel sitt, bli, 
gi labb og innkalling. Katter  
kan lære akkurat de samme 

kommandoene, men vi kan  
trenge mer tålmodighet for å 
trene en katt. Så hvorfor trene 
på kommandoer? Slik trening 
kan styrke båndet mellom dyr og 
eier, aktivisere katten, redusere 
angst og gjøre katten mer til-
freds. Flere av kommandoene 
kan også være nyttige å kunne.

Da jeg selv begynte å trene 
katten min merket jeg hvordan 
selvtilliten hennes steg, og hun 
ble mer trygg. Og jeg er ganske 
sikker på at hun setter pris på 
treningen. Om kvelden sitter 
hun ofte klar og venter på en ny 
treningsrunde! Vi har ikke øvd 
på så mange avanserte ting, men 
å sitte og hoppe over hinder og 
andre øvelser er noe vi bruker.  

Noen prinsipper ved trening:
Generelt kan vi si: Belønn det  
du vil se mer av og ignorer det 
du ikke liker.

Det fungerer ofte best å 
bruke mat og godbiter for å 
motivere katten til å gjøre noe. 
Lek, kos og børsting kan også 
fungere som belønning. Spesielt 
for kattunger er lek et fint alter-
nativ. Gir du godbiter, gi små 
biter. Flytende snacks fra tube, 
eller våtfôr fra skje er også fint  
å gi.

Hold treningsøktene korte  
og ha tålmodighet med pus. 
Tren på et rolig sted, og ikke  
tren rett etter et måltid for holde 
motivasjonen oppe om du  
bruker godbiter.

Ikke straff. Straff kan skade 
forholdet mellom deg og katten. 
Om du spruter vann når katten 
går opp på kjøkkenbenken, går 
den kanskje ned, men katten 
kan forbinde straffen med den 
som spruter vannet og selve 
situasjonen. Og når du ikke er 
der hopper katten gjerne opp 
igjen. 

Sier du nei til noe, må du si  
ja til noe annet. Ønsker du ikke 
at katten hopper opp på kjøkken- 
benken bør du finne ut hvorfor 
katten gjør det og gi den et 
 alternativ. Vil katten ha mat 
eller sitte i høyden og se ut av  
et vindu? Komme seg vekk fra  
et annet dyr? Være i nærheten  
av deg? Gi den en annen mulig-

Trening for en bedre hverdag
Katter gjør som de vil, og det nytter ikke oppdra eller trene dem, 
er vanlig å høre. Men, vi kan faktisk trene kattene våre og det 
vil gjøre hverdagen bedre for både katt og eier.
TEKST: CHRISTINE BERGE, VETERINÆR OG ATFERDSKONSULENT FOR KATT, KATTEKONSULENTEN

Forslag til øvelser du og  
katten kan prøve dere på:

SITT

En måte å lære katten «sitt» på er å holde en godbit foran 
katten og føre den oppover og over hode til katten så katten 
naturlig vil sette seg. I det katten setter seg belønner du. Etter 
noen repetisjoner kan du legge til et håndsignal, for eksempel 
en pekefinger og si ordet «sitt».  

INNKALLING

At katten faktisk kommer når du roper ernyttig i mange 
 situasjoner. Sitt på et rolig sted med katten rett i nærheten. 
Begynn med å si kattens navn for å få oppmerksomheten dens 
og vis den en belønning den er motivert for. Gi belønningen 
når katten kommer mot deg. Øv på dette noen ganger. Velg  
et innkallingsord, for eksempel «kom» og si «kattens navn, 
kom!» Når katten har begynt å reagere på ordet, kan du  
øke avstanden til katten når du roper på den. Øv også på 
 innkallingen fra et annet rom og eventuelt utendørs.  
Hold treningsøktene korte! 

TRANSPORTBURET

Mange synes det er stressende å få med katten til veterinæren 
eller på biltur. Når buret bare blir tatt frem ved spesielle anled-
ninger, vil katten raskt assosiere buret med noe negativt. Det 
beste er om transportburet kan stå fremme hele tiden, som en 
del av møblementet. Da er det mulig å få katten til å se på det 
som en trygg base, også når den er hos veterinæren.  

Om katten din ikke liker transportburet kan vi trene katten 
til å godta det. Det bør skje gradvis. Sett buret et sted katten 
liker å oppholde seg. Ta av overdelen og døren på buret om 
dette er mulig. Legg et teppe katten liker utenfor buret og legg 
godbiter oppå. Når katten virker trygg på teppet, kan du legge 
det gradvis nærmere buret og deretter oppi. Katten skal bli 
helt trygg med å gå oppi kassa. Deretter kan du sette på lokk 
og la burdøren være åpen. Neste steg blir å lukke burdøren 
kort og åpne igjen. Når katten er trygg med lukket dør, kan  
du løfte på buret og sette ned igjen. Videre kan du bære buret 
rundt inne, deretter sette buret i bilen og ta ut igjen. Neste 
steg, blir å sett i gang bilmotoren. Og siste steg blir å kjøre en 
kort tur. Ta stegene gradvis ettersom hvor trygg katten virker, 
det kan ta noen dager eller uker. Spray gjerne buret og bilen 
med syntetiske feromoner (som for eksempel Feliway), som 
virker beroligende før bruk. Du kan også legge kattemynte, 
leker og andre ting katten liker i buret under tilvenningsfasen. 

Lykke til!

TOPPBILDE: FOTO: PIXABAY.

BEGYNN TILVENNING til transportbur uten topplokket om mulig.

KATTEN MANEKI får belønning under trening.

FOTO: KATTEKONSULENTEN
FOTO: KATTEKONSULENTEN
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ikke vann og strøm der, og vi måtte få vei 
frem til tomten.  

Vi inviterte Steinkjer kommunes ord-
fører Bjørn Arild Gram (Sp), til å komme  
og ta det «første spadetaket». Vi fikk utrolig 
stor mediedekning og fokus på behovet for 
et hjelpesenter ble belyst igjen. Gravearbeidet 
på tomta ble påbegynt og brakkene kom  
1. november 2019. 

Endret behov 
Vi bestemte oss i forkant for å kjøpe seks 
brakker i tillegg til de tre vi allerede hadde. 
Vårt behov for hjelpesenter har endret seg 
siden de første ble kjøpt. Organisasjonen  
har vokst mye og vi har utvidet våre arbeids-
områder utover bare å omplassere katter. Vi 
tar inn flere typer dyr, vi samarbeider med 
Mattilsyn og politi og får dyr derfra. 

Vi får også henvendelser fra kommunale 
enheter. Vi arbeider målrettet mot kommun-
ene for å få til dyrevelferdsplaner. Vi ønsker 
lokaler hvor vi kan ha informasjonsmøter 
angående veiledning i hold av familiedyr. 
Mange vet mye om sitt familiedyr, men det 
er fortsatt manglende kunnskap om dyre-
hold. Vi ønsker at hjelpesenteret skal være 

en samlingsplass for de som er glade i dyr. 
Mange bor slik til at de ikke kan ha dyr 
hjemme.

Økonomi
Vi har satt av midler hvert driftsår til egen 
konto for et hjelpesenter. Vi har jobbet mål-
rettet over flere år med å øke inntektene.  
Vi har endret driften på flere områder for å 
spare inn på forbruket. Når vi fikk tildelt 
tomten startet vi arbeidet med å få til avtaler 
med næringslivet. Vi har fått til gunstige 
innkjøpsavtaler og utarbeidet tilbud fra  
flere når det gjelder innkjøp av alt til bygge-
prosessen. Dette er ressurskrevende, men 
timebetalingen for den innsatsen kan bli 
veldig bra. 

Vi søkte om støtte hos SpareBank 1 Midt- 
Norge SMN og fikk tildelt 20 000 kroner i 
koronamidler. De gikk med til innkjøp av 
isolatbur. Vi har sendt flere søknader for 
støtte til enkelte deler i byggearbeidet. Vi 
har fått gratis varmepumpe av Trønder-
service AS, og de monterte den gratis. Vi  
fikk montert kjøkkenet på dugnad av en 
ansatt ved Byggmakker AS på Steinkjer. Vi 
bukker og takker på vegne av dyrene! Alle  

vi har kjøpt tjenester av vet at vi ikke mottar 
noen form for støtte. Det har vært viktig for 
oss å formidle det. 

Fremdrift og organisasjonsbygging
Vi har nå jobbet intensivt på dugnad det 
siste året. Det er lagt ned utrolig mange 
timer, samtidig som vi har opprettholdt 
driften av organisasjonen. Totalbelastningen 
på de frivillige har vært stor. Vi har brukt 
håndverkere der det har vært behov for det 
og vi frivillige har bidratt selv med det vi 
kan. Det har vært krevende å skulle drive 
organisasjonsbygging for å få tilhørighet og 
føle eierskap gjennom dugnader. Det går på 
bekostning av fremdrift, men samtidig er det 
veldig viktig at man sammen har bygget et 
hjelpesenter for fremtiden og føler seg som 
en del av det. 

De som satt i styret i DNNT tidligere år 
har deltatt på dugnader. Både fosterhjem og 
de som har adoptert dyr av oss har også 
deltatt. Brit Arna og Anne Margrete Susegg 
har vært pådrivere i alle disse årene og satt i 
styret som vedtok å satse på et hjelpesenter i 
2011. De har heiet fra sidelinjen hele tiden 
under arbeidet etter at de selv trakk seg. 
Hjelpesenteret ville ikke vært en realitet om 
ikke Leif Røkke hadde stått i ledelsen for 
prosjektet. Han har holdt oversikt over alt 
som skal gjøres til enhver tid og stått for 
gjennomføringen. Takk!

Drømmen har gått i oppfyllelse! Vi gleder 
oss på vegne av dyrene. n

Dyrevennlig hilsen fra 
Tone, Maiken, Camilla, Silje, Nathalie, 
Kristine, Jenny, Leif og Bente

D yrebeskyttelsen Norge Nord- 
Trøndelag (DNNT) ble stiftet i 
2008. I august 2011 besluttet 
styret å investere i tre brukte 

arbeidsbrakker. Målet var å lage et hjelpesenter 
for dyr. De kostet hele 60 000, og dette var 
veldig mye penger for vår lokalavdeling. 
Arbeidet med å finne en egnet tomt ble 
påbegynt. 

Prosessen med å få en tomt
Brakkene var bare 45 kvm til sammen. Vi 
trodde ikke det skulle være mye arbeid å 
finne et egnet sted. I desember 2018 signerte 
vi en festeavtale med Steinkjer kommune. 
Det tok altså hele syv år med møter med 
ordførere, rådmenn og administrasjonen i 
fire ulike kommuner før vi fikk en tomt.  

Det er lagt ned et enormt 
arbeid med henvendelser og 
møtevirksomhet. Vi hadde 
aldri forestilt oss at det skulle  
ta så lang tid. 

Våren 2017 spurte vi Leif Røkke om han 
kunne tenke seg å hjelpe oss med arbeidet 
med å få til en tomt på Steinkjer. Han påtok 
seg oppgaven og hadde flere møter med 
kommunen. Røkke er nå medlem av styret 
til DNNT.

Høsten 2018 inviterte vi oss selv til 
 gruppemøter med alle politiske partier i 
Steinkjer kommune. Formålet var å opplyse 
om vårt arbeid, informere om status for 
eierIøse dyr i kommunen og et ønske om å 
utarbeide en dyrevelferdsplan for kommunen. 
Alle ble veldig overrasket over hvor dårlig 

det står til med dyrene, og de var ikke klar 
over hvor stort omfang det har. De var heller 
ikke klar over den enorme innsatsen frivillige 
gjør for å gi dyrene en ny mulighet. Arbeidet 
til Leif, samt disse møtene med politikerne, 
tror vi i ettertid var en av grunnene til at vi 
fikk tildelt tomten. Vi har i tillegg vært 
svært aktive i media for å opplyse om be-
hovet for hjelp til dyrene. 

Arbeidet på tomta starter
Våren og sommeren 2019 gikk med til for-
beredelser til utgraving av tomten. Det var 

DRØMMEN OM
et hjelpesenter for dyr
En nesten 10 år lang drøm er snart oppfylt. Før året er omme,  
vil endelig Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag sitt hjelpe-
senter være klart til å kunne ta imot dyr.
TEKST: TONE I. LUNDSAUNET, STYRELEDER, DYREBESKYTTELSEN NORGE NORD-TRØNDELAG

DET JOBBES jevnt og trutt for å bli ferdig med det nye hjelpesenteret. 

BRIT ARNA SUSEGG OG ANNE MARGRETE SUSEGG 
(76 og 73 år) satt tidligere i styret til DNNT kjøpte de opp-
rinnelige brakkene og samlet inn penger til hjelpesenteret. 
Begge har hjulpet svært mye med prosjektet fra start til slutt. 
Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag.

SVÆRT MANGE har bidratt i arbeidet med å bygge hjelpesenteret, deriblant Camilla Holt, som også er sekretær 
for DNNT. 

KRISTINE i DNNT viser frem katterommet, hvor ting begynner å bli klart til å ta inn katter som blir hentet inn. 

STYRELEDER Tone I. 
Lundsaunet sammen med 
Reidun, som er en av svært 
mange kattunger som har 

blitt reddet inn denne 
sommeren.  

ALLE FOTO: DYREBESKYTTELSEN NORGE NORD-TRØNDELAG
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Dette er en enkel og smakfull salat som  
passer like godt til lunsj som til middag.

Du trenger:
• 1 søtpotet
• 1 blokk feta
• ½ halv rødløk
• 1 pose byggryn (byggryn til 2 porsjoner)
• Bladspinat eller baby leaf mix
• 1 granateple
• Nøytral olje til steking
• Salt og pepper
• Balsamico-dressing til servering

1.  Kok byggryn etter anvisning på pakken.  
Hell av vannet og la det kjøle seg ned.

2.  Kutt søtpotet i terninger og legg på et stekebrett  
med aluminimumsfolie eller bakepapir.  
Dryss over olje, salt og pepper, før du steker det i ovn på 220 grader i cirka 15 minutter, eller til søtpoteten er gyllen.

3.   Kutt feta i terninger og rødløk i strimler. Skrap ut frøene fra granateplet og legg i en skål. Om du gjør dette i en bolle  
med vann,  vil det bli mindre søl fra granateplet.

4.  Anrett salat, feta, løk, søtpoteter og byggryn i skåler. Topp med granateple og balsamicodressing.

Serveres med godt brød for et ekstra mektig måltid.

Mat Annette Bjørndalen Søreide Redaktørens egne oppskrifterFO
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LETT HVERDAGSMAT
Selv om mange fortsatt jobber hjemmefra, blir ikke hverdagen nødvendigvis noe mindre hektisk av den grunn.  
Derfor er det fint å kunne lage middager som ikke tar fryktelig lang tid. Har du plukket sopp og bær i løpet av de siste 
månedene, får du her noen tips til hva du kan bruke de til.

Byggrynssalat med feta og søtpotet (2 personer)

Risotto med skogsopp (2 personer)
Risotto er enklere enn man tror, man må bare tilsette nok væske og ha  
tålmodighet. Til denne har jeg brukt en blanding av traktkantarell og pigg-
sopp, men man kan bruke annen skogsopp eller sjampinjong om man ønsker. 

Du trenger:
• 350 g risottoris
• 2 never revet parmesan (spar litt av parmesanen til topping)
• 100 g soppblanding
• 2 sjalottløk
• 3 hvitløksfedd
• 9 dl kokt vann blandet ut med 2 terninger grønnsaksbuljong
• Smør
• Salt og pepper

1. Kutt sopp i biter, og finhakk løk og hvitløk.
2.  Ha soppen i en tørr panne med høye kanter eller stor kasserolle uten olje/smør, og la væsken «tørke inn», til soppen har blitt gyllen.  

Ha deretter i litt smør og fres soppen sammen med løk og hvitløk. Tilsett risottorisen og la alt frese et par minutter.
3.  Tilsett 1-2 dl av kraften og la det koke inn. Rør jevnlig så ikke det svir seg. Tilsett litt og litt kraft og la det koke inn, til risottoen har en 

 kremete konsistens og risen er al dente (litt tyggemotstand). Kok gjerne opp litt ekstra med vann som du har tilgjengelig, i tilfelle du  
trenger mer vann underveis.

4.  Ha i revet parmesan og en klatt med smør, og rør godt.

Serveres med godt brød og toppes med revet parmesan!

Smuldrepai med rabarbra og jordbær (4 personer)
Smuldrepai er en enklere variasjon av den tradisjonelle paien, men smaker vel så godt. 
Smuldrepai kan varieres med alt mulig av bær og frukt.

Du trenger:
• 300 g rabarbra, renses og skjæres i biter
• 300 g jordbær i biter (kan bruke frosne bær)
• 150 g mel (kan bruke glutenfritt)
• 150 g sukker
• 150 g smør

1. Forvarm ovnen til 200 grader.
2. Kna smør, mel og sukker sammen til du har en jevn deig.
3.  Putt jordbær og rabarbra i en ildfast kakeform. Lag et lokk over 

bærene med deigen.
4. Stek paien i ovnen til den er gyllen og sprø, cirka 30 minutter.

Serveres med vaniljesaus, iskrem eller slik som den er.
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advokaten mener tilsynelatende at ettersom 
det ikke finnes andre vitner til hendelsene 
enn tiltalte, vil man ikke vinne saken i ting-
retten. Eier blir altså dermed kun dømt for å 
ha unnlatt å oppsøke veterinær, og på denne 
måten ikke ivaretatt hunden sin. Strafferam-
men for brudd på dyrevelferdsloven regule-
res av §37, og kan gi inntil 3 års fengsel. I 
denne saken la aktor ned påstand om 90 
dagers fengsel. Tiltalte ble dømt til 5 måne-

ders fengselsstraff, og fikk dermed høyere 
straff enn aktors påstander. 

Hunden har nå fått et nytt hjem, og det 
rapporteres at den har tilpasset seg et liv 
med varige skader og tap av funksjon som 
følge av gjentatte brannskader.  

Det er en kjent sammenheng mellom 
vold mot dyr og vold i nære relasjoner. Vårt 
rettsapparat må derfor ta både fysisk og 
psykisk vold på alvor- helt uavhengig av 

hvem som er offer for volden. Dyr har et eget 
rettsvern, men dette rettsvernet forutsetter 
at politiet etterforsker voldssaker grundig, 
uavhengig av hvem som er offer for volden 
og at statsadvokaten tar ut rett tiltale. n

Skadene har vært svært omfattende og 
smertefulle for hunden, og har resultert 
i at hunden har fått varige mén. Skadene 

på hunden samsvarer ikke med eiers forkla-
ring, og hunden kan ikke ha påført skadene 
på egenhånd eller ved de uhellene eier 
 beskriver. 

Stygge brannskader
Eier har ved begge anledninger ventet i flere 
dager før veterinær ble oppsøkt og hunden 
fikk adekvat hjelp og smertelindring. Alvor-
lige brannskader trenger behandling umid-
delbart for å redusere skadeomfang og 
 smerter. 

I og med at hodet og ansikt var involvert 
i brannskaden begge gangene, har hunden 
hatt umiddelbar tap av funksjon. Mattil-
synet ble varslet andre gang hunden fikk 
brannskade, og tok straks hunden i midler-
tidig forvaring, da de anså at hunden ikke 
var trygg hos eier.

Sakkyndigrapport
Veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen 
Norge, Åshild Roaldset, stilte opp som sak-
kyndig i denne straffesaken som ble kjørt i 
Agder Tingrett. Roaldset sin ekspertuttalelse 

etterlater ingen tvil om at dette er en sak 
som dreier seg om svært alvorlig dyremis-
handling. Hunden har i løpet av den samme 
perioden også fått et halebrudd, og har vært 
hos veterinær for ubehag i nese og i beveg-
elsesapparatet.

Ingen kan redegjøre for hverken smertene 
eller halebruddet. Røntgenbilder som ble 
lagt fram for retten viser at halebruddet var 
høyt oppe på halen i overgang til ryggen. I 
veterinærjournalen kan man lese at hunden 
ikke greide å ha avføring etter dette smerte-
fulle bruddet. 

Nær døden
Dessverre valgte statsadvokaten å kun prøve 
§ 24 b i dyrevelfersloven. Den sier at «dyre-
holder skal sikre at dyr får godt tilsyn og 
stell, herunder sikre at dyr beskyttes mot 
skade, sykdom, parasitter og andre farer. 
Syke og skadde dyr skal gis forsvarlig be-
handling og avlives om nødvendig.» 

Eier ventet lenge med å ta hunden til 
veterinær ved begge anledninger, og den siste 
gangen hunden ble brent kom den ikke til 
veterinær først 9 dager etter skaden. Da viste 
hunden tegn på å være døden nær og viste 
alle tegn på at den var i ferd med å gå i sjokk.

Dyremishandlingen adresseres ikke
Statsadvokaten har altså vurdert det slik at  
i denne saken er ikke bevisene om vold 
tilstrekkelige for domfelling. Volden mot 
dyret adresseres dermed ikke, og denne 
saken føyer seg til en lang rekke saker der 
vold mot dyr ikke blir tatt på alvor. Dyre-
mishandlingen, volden mot dyret og den 
psykiske volden mot de som er glade i denne 
hunden, blir ikke behandlet i saken. Stats-

Tekst: Eva Hustoft, ansatt hos Dyrebeskyttelsen Norges sekretariat og jobber som rådgiver. 
Hun er utdannet dyrepleier og har en mastergrad i naturforvaltning.Kronikk

FOTO: ANNE K. HARKESTAD
FOTO: EVA HUSTOFT

Statsadvokaten bommer 
på tiltale i dyrevoldsak 
I slutten av mai i år ble en mann dømt for brudd på dyrevelferdsloven i Agder 
Tingrett, ettersom han unnlot å oppsøke veterinær etter at hans samboers hund 
ved to tilfeller har blitt stygt forbrent. Brannskadene har skjedd mens tiltalte har 
hatt ansvaret for hunden. I begge tilfeller passet ikke eiers forklaring overens 
med hundens skadebilde. 
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metoder fordi grisene ikke utsettes for tvang 
i like stor grad, mindre risiko for menneske-
lige feil og god sikkerhet for at grisen er 
bedøvet helt fram til døden inntrer. Ulempen 
er at grisene ikke mister bevisstheten med 
en gang de kommer i kontakt med gassen, 
noe som medfører ubehag og anstrengt 
respirasjon (åndenød). 

Forskningsprosjekter på CO2-bedøvelse 
har gitt sprikende resultater når det gjelder 
risikoen for at grisen skal føle angst og om 
den opplever kramper før den blir bevisstløs. 
For å undersøke nærmere når i forløpet 
grisene mister bevisstheten, har Animalia  
og NMBU Veterinærhøgskolen fått midler  
til et forskningsprosjekt (3). 

Uansett resultat av dette forsknings-
prosjektet, mener Dyrebeskyttelsen Norge  
at å ha et ensidig søkelys på CO2-bedøvelse, 
legitimerer å la være å lete etter enda bedre 
bedøvelsesmetoder der liten grad av tvang 
kan kombineres med umiddelbar og lang-
varig bedøvelse. 

Dette konkluderer også EFSA med i sin 
uttalelse. Panelet mener at å eksponere 
grisene for CO2 i høye konsentrasjoner,  
som vi gjør i Norge, må anses som et alvorlig 
velferdsproblem fordi grisen avskyr og det  
er kjent at gassen forårsaker smerte, frykt og 
luftveisproblemer. Denne bedøvelsesmetoden 
kan erstattes av andre gassblandinger som 
gir mindre irritasjon for grisen, og som 
eliminerer smerte, frykt og luftveisproblemer, 
eller med nye innovative metoder basert på 
ny teknologi og ny vitenskap. 

Spedgrisen slås i hjel 
Tradisjonen med å avlive spedgris på gården 
ved å bruke slag mot hodet, mener Dyrebe-

skyttelsen Norge at bør avskaffes. I Norge 
kan man avlive spedgrisen enten med et 
kraftig slag mot grisens bakhode eller ved at 
hodet slås mot en betongkant. I tillegg skal 
grisungen stikkes (avblødes) umiddelbart (4). 
For å sikre god bedøving ved bruk av slag-
våpen, må man slå hardt nok på rett sted for 
at dyret umiddelbart mister bevisstheten (5).  

EFSA har også sett på denne formen for 
avliving i sin uttalelse og konkluderer med 
at manuelt slag mot hodet krever et høyt 
ferdighetsnivå og kontinuerlig mengde-
trening, noe de fleste bønder og veterinærer 
ikke har, for at denne avlivingen skal foregå 
på en dyrevelferdsmessig måte. Dette medfø-
rer at sannsynligheten for at alle spedgriser 
som avlives på denne måten opplever øye-
blikkelig bevisstløshet eller død, er liten. 
EFSA uttaler at manuelt slag mot hodet bør 
unngås, og bør heller erstattes med mekaniske 

redskap som med større sannsynlighet 
sikrer øyeblikkelig bevisstløshet hos grisen. 

Avliving eller vold?
Hvor går grensen mellom human avliving 
og vold som medfører frykt og smerte for 
grisen før den dør? Etter dyrevelferdsloven 
skal avlivingen utføres på en dyrevelferds-
messig forsvarlig måte (6). I begrepet «dyre-
velferdsmessig forsvarlig» er det lagt til grunn 
at det må være et mål at avlivingen skjer 
med minst mulig stress og smerte for dyret. 

Ved å ukritisk bruke bedøvelses- og av-
livningsmetoder som EFSA i sin vitenskap-
elige uttalelse mener ikke tar godt nok 
 hensyn til dyrets velferd, setter vi ikke 
 dyrenes velferd først. Tvilen bør alltid 
 komme dyrene til gode. Forskning på  
nye metoder som sikrer god avliving må 
derfor bli høyere prioritert.  n

I  
løpet av slakteprosessen er det mange 
muligheter for dårlig dyrevelferd. Dette 
har blitt utredet av EFSA, som er den 
europeiske myndigheten for nærings-

middeltrygghet. De kom i sommer med en 
vitenskapelig uttalelse om velferd hos svin  
i forbindelse med slakting (1). 

Menneskelig svikt hovedårsak til lidelse
EFSA har delt slakteprosessen inn i tre 
 hovedgrupper; alt som skjer før bedøving 
(ankomst til slakteriet, lossing fra bilen, 
oppholdet i binger på slakteriet og hånd-
tering og flytting av dyrene til bedøvelses-
området), bedøving (inkludert fiksering)  
og avblødning (avlivningen). 

EFSA-rapporten slo fast at risikoen  
for dårlig velferd var størst i forbindelse  
med bedøving og avblødning. De fant at 
menneskelig svikt, i form av manglende 
kunnskap eller utmattelse, var hovedår-

saken til dette. I tillegg ble det påpekt at 
slakteriets utforming og ledelse var avgjør-
ende for å forbygge uønskede hendelser.

I 2019 uttalte landbruksminister Bolle-
stad at det skulle innføres kameraovervåking 
på slakteriene, blant annet for å gjenvinne 
tilliten til forbrukerne (2). Denne uttalelsen 
kom etter visningen av NRK Brennpunkt-
dokumentaren «Griseindustriens hemme-
ligheter». Så langt er det dessverre ingenting 
som tyder på at dette har blitt en realitet. Det 
er lite tillitsvekkende at politikere kommer 
med tomme løfter i en så viktig sak, og på 
denne måten demper en svært viktig debatt.

Den viktige bedøvelsen
I Norge ble det i 1929 lovpålagt å bedøve dyr 
før avblødning ved slakting. Begrunnelsen 
for dette var å forhindre frykt, smerte og 
unødig lidelse for dyrene. Norge var tidlig 
ute med denne bestemmelsen, som Dyre-

beskyttelsen Norge var en stor pådriver for. 
Norge er i dag en av seks europeiske land 
som har totalforbud mot slakting uten 
 bedøvelse. Det betyr at de fleste land i Europa 
kan fravike kravet om bedøvelse, blant 
annet i forbindelse med religiøs slakting. 

I dag er det godt dokumentert at dyr føler 
både frykt og smerte, noe som gjør at slak-
ting uten bedøvelse medfører unødvendig 
lidelse for dyrene.  

Grisen gasses i søvn
I Norge blir 92 % av grisene bedøvet med 
CO2-gass på slakteriet (3). Gassbedøving i 
Norge foregår ved at grisene settes i grupper 
i en liten heis og senkes ned i et gasskammer 
fylt med CO2. Denne metoden har opplevd 
økende kritikk i Europa, men er sett på som 
det beste alternativet her til lands. I følge 
Animalia skal bruk av CO2-gass blant annet 
medføre mindre stress enn andre bedøvelses-

Kilder:
1. EFSA 2020, «Welfare of pigs at slaughter». www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6148 
2.  NRK 2019, «Innfører kameraovervåkning i slakterier etter NRK-dokumentar». www.nrk.no/norge/ 

innforer-kameraovervakning-i-slakterier-etter-nrk-dokumentar-1.14604431
3. Animalia 2020, «Gassbedøving av gris». www.animalia.no/no/animalia/aktuelt/gassbedoving-av-gris/
4.  Animalia 2019, «Avliving av gris på gården». www.animalia.no/globalassets/svin-helse-og-velferd 

---dokumenter/avliving-av-gris-pa-garden_feb2019.pdf
5. Svin 2010/2018, «Avliving av gris på gården». www.svineportalen.no/avliving-av-gris-pa-garden/
6. Lov om dyrevelferd. www.lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97

SPIS, MIN GRIS
- i morgen skal du slaktes 
Nordmenn viser en økende interesse for dyrevelferd. Mange er opptatt av hvordan de matproduserende dyrene har det 
på gården, og er villige til å betale mer for kjøttet fra griser som får leve et mer naturlig liv utendørs. Spørsmålet er om vi  
er like opptatt av at grisen ikke skal føle frykt eller smerte når den ender sine dager på et slakteri?
TEKST: BIRGITTE FINEID, VETERINÆRFAGLIG RÅDGIVER, DYREBESKYTTELSEN NORGE

(Dansk ordtak)
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SLAKTING uten bedøvelse medfører unødvendig lidelse for dyrene.

SYKE GRISUNGER blir oftest avlivet på gården med slag mot hodet.

FOTO: SHUTTERSTOCK



Adresser

Telefon Avdeling Kontaktperson/adresse Kontonummer E-post/nettside

95 45 77 76 Bergen og Hordaland Inger Johanne Graff
Bekkjarvikveien 1, 5114 Tertnes

3624 67 97670 db.bergen.hordaland@gmail.com
www.dbbh.no  

40 09 11 29 Bodø Vibeke Wensell Hakkebo
Terminalveien 2, 8006 Bodø

4509 29 48734 dyrebeskyttelsen.norge.bodo@gmail.com 
www.dyrebeskyttelsen-bodo.no

95 92 41 37 Drammen og omland Aud Vogt Johansen
Postboks 4109, 3005 Drammen

1638 07 45074 post@ddoo.no
www.ddoo.no

Farsund Andreas Albrektsen
Postboks 137, 4558 Vanse

3030 34 50153 dnfarsund@gmail.com  
www.dyrebeskyttelsenfarsund.no

Flekkefjord Postboks 186, 4402 Flekkefjord flekkefjord@dyrebeskyttelsen.no
www.dyrebeskyttelsenflekkefjord.no      

48 06 69 78 Fredrikstad og omegn Solgunn Øvereng
Kirkeveien 39, 1664 Rolvsøy

0532 06 37769 info@frdb.no
www.frdb.no

98 44 75 92 Finnmark Katrine Larsen
Postboks 2272, 9508 Alta

4901 13 79922 dbfinnmark@gmail.com
www.dyrebeskyttelsennorgefinnmark.net

45 26 77 61 Gjøvik og Toten Inger Malerstuen
Skausnaret 1, 2818 Gjøvik 

6173 05 40700 dyrebeskyttelsengt@gmail.com
www.tovelafjell.no

61 32 32 00 Hadeland Postboks 218, 2711 Gran 2020 32 27419 dnhadeland@gmail.com 
www.dnhadeland.no

90 97 67 20 Harstad Rita Øien
Nerbotnveien 1, 9407 Harstad

4730 05 82903 kontakt@dyrebeskyttelsen-harstad.no
www.dyrebeskyttelsen-harstad.no

91 79 05 35 Haugaland Elisabeth Ellingsen
Postboks 212, 4299 Avaldsnes

3240 08 47052 dnhaugaland@gmail.com   
www.dnhaugaland.no 

41 36 41 79 Hedmark Vivian Nikolaisen 
Postboks 32, 2101 Skarnes

1822 09 05523 dnhedmark@gmail.com
www.dnhedmark.no

47 24 32 71 Kongsberg Steve Antonsen  
Postboks 836, 3606 Kongsberg 

2291 17 56866 dyrebeskyttelsennorgekongsberg@gmail.com   
www.dbnk.no

93 84 86 39 Lillehammer og omegn Nina Jørstad
Postboks 15, 2601 Lillehammer

6188 05 28504 lillehammer@dyrebeskyttelsen.no 
www.db-lillehammer.no

48 42 85 85 Lofoten Vesterålen Marita Johannessen 
Postboks 348, 8384 Andenes 

4750 48 64533 dyrebeskyttelsen.love@gmail.com
www.dyrebeskyttelsen-love.no

45 05 80 04 Mandal Anne Lise Skoie Risøen
Heslandsveien 324, 4517 Mandal

2801 08 67160 mandal@dyrebeskyttelsen.no
www.dyrebeskyttelsenmandal.no

91 88 93 20 Mo i Rana Eva Stien Mathiesen,  
c/o Eva Stien Mathiesen,  
Stien 23, 8617 Dalsgrenda

0539 27 24879 dbmoirana@gmail.com
 

Møre og Romsdal Heidi Rosbach Klevjer  
Einerskaret 24, 6521 Frei

3910 30 55168 post@dbmr.no
www.dbmr.no

 Nord-Jæren Elise Sjøthun Halvorsen 
Øksnevarden 1, 4352 Kleppe

1503 4120789 nord-jaeren@dyrebeskyttelsen.no
www.dnnj.no

41 66 98 58 Nord-Trøndelag Tone I. Lundsaunset
Postboks 17, 7701 Steinkjer 

4484 11 67411 db.nordtrondelag@gmail.com
www.dnnt.no

23 13 45 45 Oslo og Akershus Hege Johansen
Mosseveien 226, 1169 Oslo 

7032 06 09745 post@dooa.no
www.dooa.no

98 04 72 12 Ringerike Heidi Halvorsen
Vemeveien 141, 3534 Sokna

2280 66 07561 post@dyrebeskyttelsenringerike.no
www.dyrebeskyttelsenringerike.no

98 00 95 15 Sandefjord – Larvik Monita M.H. Lillelien
Postboks 7, 3251 Larvik

2480 57 19040 dnsandefjordlarvik@outlook.com

95 22 52 75 Sør-Trøndelag Anita Fossdal
Pb. 1429 Leangen, 7444 Trondheim

4358 15 86109 sor-trondelag@dyrebeskyttelsen.no
www.dnst.no

41 36 92 58 Sogn og Fjordane Beate Green
c/o Beate Green , Lånefjorden 29 , 
6994 Nessane

3720 14 98210 post@dyrebeskyttelsen-sfj.no
www.dyrebeskyttelsen-sfj.no

90 52 40 47 Tromsø Therese Simonsen Rye 
Postboks 493, 9255 Tromsø

6420 05 49994 dyrebeskyttelsen.tromso@gmail.com
www.dyrebeskyttelsen-tromso.no

33 07 08 00 Vestfold Åshild Karlsen
Pauliveien 190, 3185 Skoppum

2420 57 01458 post@dbnv.no
www.dyrebeskyttelsen-norge-vestfold.no
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Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland 988 712 698
Dyrebeskyttelsen Norge Bodø 997 248 856 
Dyrebeskyttelsen Norge Drammen og omland 885 541 542 
Dyrebeskyttelsen Norge Farsund 994 111 167 
Dyrebeskyttelsen Norge Flekke�ord 999 304 923
Dyrebeskyttelsen Norge Fredrikstad og omegn 884 056 632 
 Dyrebeskyttelsen Norge Finnmark 987 004 193
Dyrebeskyttelsen Norge Gjøvik/Toten 994 664 875 
Dyrebeskyttelsen Norge Hadeland  894 064 072
Dyrebeskyttelsen Norge Harstad 984 506 627 

Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland 995 478 765
Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark 992 649 291 
Dyrebeskyttelsen Norge Kongsberg 994 412 132 
 Dyrebeskyttelsen Norge Lillehammer og omegn 983 095 488 
Dyrebeskyttelsen Norge Lofoten og Vesterålen 918 617 183 
Dyrebeskyttelsen Norge Mandal 990 561 281 

 Dyrebeskyttelsen Norge Mo i Rana
 

994 943 189
 Dyrebeskyttelsen Norge Møre og Romsdal

 
990 446 792

 Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren
 

912 677 761
Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag

 

993 151 947

 Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus
 

983 549 438
 Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike

 
993 312 622

 Dyrebeskyttelsen Norge Sande�ord Larvik
 

991 367 047 
Dyrebeskyttelsen Norge Sogn og Fjordane

 
990 369 275

 Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag
 

993 868 086
 Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø

 
985 227 209

 Dyrebeskyttelsen Norge Vestfold
 

976 745 876

UTEN AT DET KOSTER

AVDELING ORGANISASJONSNR. AVDELING ORGANISASJONSNR. AVDELING ORGANISASJONSNR.

HER FINNER DU ORGANISASJONSNUMMERET TIL VÅRE LOKALAVDELINGER:

STØTT 
DYREBESKYTTELSEN NORGE

   SOM SPILLER HOS NORSK TIPPING kan du selv velge hvilket lag eller forening 
som skal motta fem prosent av det beløpet du tipper for. Å velge seg en grasrot-
mottaker går ikke utover hverken innsats eller eventuell premie, men blir gitt av 
Norsk Tippings overskudd. 

   DYREBESKYTTELSEN NORGES LOKALAVDELINGER er helt avhengige av øko-
nomisk støtte for å kunne hjelpe dyrene. Å registrere en av våre lokalavdelinger 
som grasrotmottaker er en enkel måte å bidra på. Har du et spillekort er det en-
kelt å gi støtte til dyrene som trenger det. Send en SMS, dette er gratis, med 
organisasjonsnummeret på avdelingen du vil støtte, til 2020 eller oppgi organi-
sasjonsnummeret hos tippekommisjonæren som vil hjelpe deg. 

   NÅR DU HAR REGISTRERT hvilken lokalavdeling som skal få din andel vil fem 
prosent av alt du tipper for gå uavkortet til avdelingen du har valgt som mot-
taker. Dette er en glimrende anledning til et viktig bidrag til dyrevern – uten at 
det kjennes på lommeboka. 



Lucky er en av kattene som overlevde
takket være våre frivillige
I en garasje på Hov ble en liten kattunge funnet i slutten av juli. Katten, som bare var 8 uker, ble levert i en pappeske til en av våre 
frivillige i Dyrebeskyttelsen Norge Gjøvik Toten. Oppi esken så hun en liten kattunge, som det ikke virket som det var mye liv igjen i. 
Det ble forsøkt å gi henne væske, men Lucky nektet å drikke og det virket som hun rett og slett hadde gitt opp å leve. 

Ønsker du et nytt 
familiemedlem? 
Ta kontakt med den lokalavdelingen 
som er nærmest deg, oversikt finner du 
på våre nettsider: 

www.dyrebeskyttelsen.no
/lokalavdelinger

Returadresse:
Dyrebeskyttelsen Norge
Øvre gate 7
0551 Oslo

V år frivillige ga ikke opp, og mens hun 
ringte til veterinær fikk hun endelig i 
henne litt væske. 

Vestre Toten dyreklinikk var heldigvis 
fortsatt åpen, og veterinær Jens tok imot den 
lille katten. 

Etter en helsesjekk og væske intravenøst ga 
veterinæren beskjed om at her var det ikke 
mye håp, men hun ville hvert fall ikke over-
levd hadde hun ikke blitt funnet og bragt inn. 
Vår frivillig fortsatte å gi henne væske og på 
kvelden klarte hun å spise litt våtfor.

Lucky var virkelig en av de heldige. I dag er 
hun frisk og rask, og spretter rundt i vilter lek i 
sitt fosterhjem. Når dette bladet kommer ut, 
har hun forhåpentligvis funnet sitt for-alltid-
hjem.  n


