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

ÅRETS 160ÅRS-JUBILEUM HAR gitt oss god anledning til å se på sa-
ker vi har vunnet og saker vi har arbeidet med uten å komme like 
langt. Mange av sakene vi snakket om for hundre år siden snakker 
vi fortsatt om i dag. 

HELDIGVIS ER DET slutt på halekupering av hest og dyra våre får 
jevnt over godt stell og nok mat. Bedøvelse av dyr før slakt var en 
av Dyrebeskyttelsen Norges tidlige saker, og påbud om bedøvelse 
kom med dyrevernloven på 30-tallet. I sommer dukket imidlertid 
diskusjonen om bedøvelse før slakt opp igjen, i forbindelse med 
nyheten om at det er for lite halalkjøtt å få tak i. Selv om en sak er 
avklart en gang, må vi fortsette å kjempe for at dyrene skal beholde 
sine rettigheter.  

I DYRENES FORSVARER og forløperen, Dyrenes Ven, kunne vi lese 
om søppel i havet på 1980-tallet, og om at fisken har et godt utvi-
klet sanseapparat allerede så tidlig som på begynnelsen av 1900-tal-
let. Dette er saker som fortsatt er høyst aktuelle. Den siste tida har 
vi lest i media om at fisken opplever smerte og stress ved varmt-
vannsavlusing av fisk. 

MATTILSYNET OG VETERINÆRINSTITUTTET har helt klart uttalt at 
praksisen ikke er forenlig med akseptabel dyrevelferd, men vi har i 
dag en fiskeriminister som ikke vil gripe inn overfor næringen. Fis-
keriministeren har ansvar for fiskens velferd, selv om hans lojalitet 
åpenbart ligger hos de store og rike oppdrettsselskapene og ikke 
hos fisken. Dyrebeskyttelsen Norge mener at ansvaret for dyrevel-
ferden må plasseres i departementer som ikke har kryssende inter-
esser. Vi ser gang på gang at dyrene taper og næringen vinner. 

VÅR FORSTÅELSE AV dyrevelferd har endret seg fra å bety fravær av 
sykdom og ubehag, til at vi nå ser at dyrene har behov for og rett 
til gode opplevelser i livet sitt. Dyr skal ha et liv som er verd å leve. 
Dette er et felles ansvar - å sørge for god dyrevelferd og gode hold-
ninger. Valgene vi tar i dagliglivet er avgjørende for dyrenes ve og 
vel. 
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Nyheter
TEKST: ANNETTE BJØRNDALEN SØREIDE, DYREBESKYTTELSEN NORGE

MATTILSYNET MOTTOK 
I begynnelsen i sep-

tember urovekkende mange 
henvendelser ifra dyreklinik-
ker som hadde fått inn hunder 
med blodig oppkast og diare. I 
løpet av september-måned, ble 
det avdekket tilfeller rundt om 
i flere fylker i Norge, og det er 
anslått at cirka 42 hunder døde 

som følge av akutt sykdom. Både 
Mattilsynet og Veterinærtilsynet 
har jobbet på spreng for å luke 
ut mulige smittekilder og årsa-
ker til sykdomstilfellene, og det 
har blitt påvist bakterien Pro-
viencia alcalifaciens hos cirka 
50 av hundene som har vært 
syke. Mattilsynet og Veterinær-
instituttet jobber videre med å 

undersøke bakterien, i tillegg til 
andre muligheter. 

Mattilsynet gikk ut mot 
slutten av september og opp-
hevet det generelle rådet om å 
begrense nærkontakt mellom 
hunder, da det ikke ser ut til å 
kunne være noe som tyder på at 
det har vært smittsom sykdom. 
Mange av hundene som har 

kommet inn til veterinær med 
symptomer, skal også ha blitt 
friske igjen, så lenge de kom 
raskt i gang med støttebehand-
ling. Dyrebeskyttelsen Norge 
henviser alle med spørsmål ved-
rørende sykdomsutbruddet om 
å ta kontakt med Mattilsynet 
eller Veterinærinstituttet.

Mystisk hundesykdom 
N O R G E

N O R G E

N O R G E  

Får enda mindre i statsstøtte
FORSLAGET TIL STATSBUDSJETTET viser et kutt i støtten til frivillige organisasjoner. For 
Dyrebeskyttelsen Norge betyr dette at vi får 400 000 kroner i statsstøtte, fremfor 404 

000 kroner som vi fikk året før. Dyrebeskyttelsen Norge bruker hvert år 22 millioner kroner på 
praktisk hjelp til dyr i nød. 8300 dyr fikk hjelp av organisasjonen i 2018 og vi forventer at tallet 
øker for hvert år.

Dyr som ikke er ID-merket har i praksis ikke rettsvern. Vi forventer at regjeringen enten tar 
ansvar for dyr som ikke er ID-merket eller innfører obligatorisk ID-merking.

N O R G E

N O R G E

N O R G E  

Reagerer på fravær av  
dyrekrimenhet i hovedstaden

BÅDE DYREBESKYTTELSEN NORGE og Oslo MDG reagerer på at det, fire år etter at prosjekt 
dyrekrim ble iverksatt, fortsatt mangler en egen dyrekrimenhet for hovedstaden. Både 

organisasjonen og MDG mener at regjeringen somler i sitt arbeid med å ta på alvor lovbrudd 
mot dyr. Hittil er det opprettet, eller planer om å opprette dyrekrimenheter i 7 av landets 12 
politidistrikter. Det er heller ikke satt noen frist for når dette vil være på plass i Oslo.

N O R G E

N O R G E

N O R G E  

Vil du bli 
medforsker 
for ansvarlig 
avl av hund?

AVINOVA LANSERTE 
TIDLIGERE i høst 

en digital avlstjeneste, hvor 
oppdrettere og privatpersoner 
kan bidra med data ved å 
legge til sin hund i verktøyet. 
Formålet med Biotail er å 
bedre dokumentasjonen om 
hunderaser, slik at hundeeiere 
kan sammenligne sin hund 
med andre hunder av samme 
rase, samtidig som man leg-
ger til rette for ansvarlig avl 
basert på vitenskapelige 
metoder.

Les mer og registrer deg 
gratis inne på www.biotail.no

N O R G E

N O R G E

N O R G E  
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OSLO MARATON GIKK av stabelen 21. september, og i år løp 
15 stykker for Dyrebeskyttelsen Norge. I år som i fjor ønsket 

vi å sette søkelyset på uetisk avl av familiedyr, og dyr som ikke kan 
utøve normal atferd grunnet ekstrem avl. Dyrebeskyttelsen Norge 
ønsker å rette en stor takk til alle som bidro, løp for oss og ellers støt-
tet opp om vår sak under årets Oslo Maraton.

VISSTE 
DU? DYREBESKYTTELSEN NORGE ER BÅDE PÅ FACEBOOK,  

INSTAGRAM OG TWITTER.

STØTT
DYRENE 

ved å handle i vår 

nettbutikk!

N O R G E

N O R G E

N O R G E  

Flere katter påført 
skuddskader, torturert 
og drept
De siste månedene har det vært 
urovekkende mange saker om 
katter som har blitt påført skader 
av mennesker. Flere katter har 
blitt skutt på, og dessverre har 
flere av kattene måtte blitt 
avlivet. Dyrebeskyttelsen Norge 
etterlyser mer ressurser og større 
prioritering ifra myndighetene 
til å etterforske, tiltale og 
straffeforfølge mennesker som 
gjør slikt mot dyr.

Oppfordrer til  
å vise hensyn
Den ordinære båndtvangen ble 
opphevet 20. august, men mange 
steder er det fortsatt utvidet 
båndtvang eller ekstraordinær 
båndtvang. Variasjonene er 
store, og Dyrebeskyttelsen Norge 
anbefaler hundeeiere om å ta 
kontakt med sin hjemkommune, 
eller kommunen de har planer 
om å reise til, for å finne ut av hva 
som er reglene for der de er.

Viderefører 
veterinærvakten etter 
store protester
Regjeringen valgte å reversere 
vedtaket om å fjerne øremerkede 
midler til veterinærvaktordningen. 
I dag er det 160 vaktdistrikt 
rundt om i landet, som kan 
stille med veterinær som er 
tilgjengelig døgnet rundt. Det er 
svært viktig å ha på plass en slik 
veterinærordning, for å ivareta 
dyrs velferd om noe skulle skje 
i helgene eller utenom ordinær 
arbeidstid.

Hjelpesenter under bygging
DYREBESKYTTELSEN NORGE NORD-TRØNDELAG skal endelig 
få på plass sitt eget hjelpesenter. Byggestart var i slutten av 

september, og de skal etter planen være ferdige med byggingen i 
utkanten av 2019. 

-Vi er utrolig glade på vegne av dyrene og vi gleder oss til å få et 
sted å kunne ta imot dyrene. Samtidig blir det godt å få et sted der vi 
kan møte hjelpere og publikum, sa styreleder Tone I. Lundsaunet til 
Steinkjer-Avisa.

N O R G E

N O R G E

N O R G E  

15 DYREVENNER  
LØP FOR DYRE-
BESKYTTELSEN 
NORGE

Pålegg om 
rutineendring 
etter at 
kylling ble 
slaktet uten 
bedøvelse

NORTURA HAR FÅTT 
pålegg ifra Mattilsy-

net om å endre rutinene sine, 
etter at en kylling ble skåldet 
levende. I sommer ble også 
Fatlands slakteri idømt bøter, 
for å ha avlivet gris uten tilstrek-
kelig bedøvelse. Det har vært 
påbudt med bedøvelse før slakt 
av husdyr i Norge siden 1929. 
Dyrebeskyttelsen Norge forven-
ter at Nortura finner løsninger 
som garanterer for at slikt ikke 
kan skje i fremtiden.

N O R G E

N O R G E

N O R G E  
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Lisa Linnéa Aune 
Administrasjonsleder,  
Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og 
Akershus

ØNSKER DU MEDLEMS- 
BLADET PER E-POST?
Ta kontakt: post@dyrebeskyttelsen.no

Er sauebjella en 
påkjenning for 
sau på beite?

DET HAR IKKE tidligere blitt utført noen forskning på om 
sauebjella påvirker helsen til sau på beite og om den gjør 

dyret mer utsatt for rovdyr. Veterinærinstituttet sendte tidligere i 
høst en oppfordring til Forskningsrådet om å bevilge midler til et 
prosjekt for å undersøke hvilken effekt bjeller har på sauens hørsel 
og stressnivå.

Får jobbe 
med noe hun 
brenner for
Hvem er du? 
Jeg er 25 år gammel fra Nordby i Ås, bosatt i Vestby. Her bor 
jeg sammen med min samboer, to kaniner og to katter. Jeg 
har i tillegg en hest som bor på utegang i Ås. Jeg har studert 
Husdyrvitenskap på NMBU, og har en brennende lidenskap 
for dyrs atferd og velferd. 

Hvorfor ønsket du å jobbe for Dyrebeskyttelsen Norge?
Jeg har bestandig vært en dyreglad jente, og drømmen har 
selvsagt vært å kunne jobbe med det og hjelpe dyr. Jeg er ny-
lig ansatt og har kun rukket å få meg to måneders erfaring 
med å jobben. 

Jeg har lenge vært frivillig i Dyrebeskyttelsen Norge og 
har primært bistått når det har kommet til saker omhand-
lende kaniner. I Dyrebeskyttelsen Norge får jeg jobbe med 
noe jeg virkelig brenner for og gjøre en forskjell for dyrene! 

Hva går jobben din ut på ved Dyrebeskyttelsen Norge?
Jeg er administrasjonsleder for Dyrebeskyttelsen Norge 
Oslo og Akershus, som vil si at jeg administrerer lokalavde-
lingen til Oslo og Akershus. Mine arbeidsoppgaver går ut 
på alt fra å svare på mail og telefon, til å styre med sosiale 
medier, ta imot media, håndtere testamentariske gaver, ad-
ministrere driften på hjelpesenteret og bistå der det trengs. 
Jeg er rett og slett en skikkelig potet, og brukes til det meste 
som kastes min vei. 

Ditt håp for fremtiden?
Jeg har mange håp for fremtiden, men hvis jeg skal forsøke 
å samle det litt sammen, så må det være at det skal bli mer 
fokus på velferd hos dyrene våre. Om det er produksjonsdyr 
eller kjæledyr. Obligatorisk ID-merking og slutt på uetisk 
avl er selvfølgelig noe jeg ønsker meg veldig. 

Jeg håper at Dyrebeskyttelsen Norge vil fortsette å 
vokse, og ha en større stemme i politikken i fremtiden. 
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Minner om hjelpeplikt  
ved viltpåkjørsel

VI GÅR MOT mørkere tider og det er derfor svært viktig 
å være obs på dyr i veikanten når vi er ute og kjører. 

Skulle uhellet være ute: Husk at det er ikke straffbart å være 
uheldig og kjøre på et dyr. Det er imidlertid straffbart å kjøre 
videre uten å hjelpe til.

N O R G E

N O R G E
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NEDERLAND GÅR I bre-
sjen for å stanse uetisk 
avl av familiedyr og 

forbyr nå oppdrett av katteraser 
med kort snute. Mange familie-
dyr lider som følge av uetisk avl 
og våre krav til utseende, frem-
for god helse og gemytt. Dyrebe-
skyttelsen Norge er svært glade 
for at myndighetene i Nederland 
tar på alvor dyrenes velferd, og 
innfører dette forbudet. Mat-
tilsynet har nå fått i oppgave om 
å utarbeide en forskrift til avls-
paragrafen i dyrevelferdsloven, 
som skal enklere kunne regulere 
og straffeforfølge de som bedri-
ver uetisk avl av familiedyr her 
i Norge.

Nederland forbyr  
avl av perser 

96.000 FØLGER DYREBESKYTTELSEN NORGE  
PÅ FACEBOOK – LIK OSS DU OGSÅ! 
www.facebook.com/dyrebeskyttelsen

N O R G E

N O R G E

N O R G E  FÅR DYREVELFERD 
UT I SKOLEN MED 
SUBJECTAID

DYREBESKYTTELSEN NORGE STARTET for en stund siden et samarbeid med Subjectaid, 
som er en virksomhet som tilbyr gratis skolemateriell til landets skoler. Dyrebeskyt-

telsen Norge har gjort både barnebladet vårt Dyrenes Verden og Dyrenes Forsvarer, tilgjengelig 
for lærere som ønsker å benytte seg av disse bladene i undervisningen.

Tilbakemeldingene vi har fått fra Subjectaid viser at begge bladene er av stor interesse for 
lærerne og elevene i grunnskolen, og til og med videregående skoler. Det er svært positivt at 
lærere ønsker å benytte våre blader for å lære elevene mer om dyrevelferd.

N O R G E

N O R G E

N O R G E  
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I tre dager til ende, feiret Dyrebeskyttelsen Norge sitt  
160 års-jubileum, med spennende foredrag, filmvisning,  
jubileumsmiddag og morsomme aktiviteter for store og små.
FOTO: ANNA ROGNEBY, IVO EK OG FAROOQ ISAM

160 års-feiring  
på SALT i Oslo

BJØRN HENRIK STAV-DAL JOHANSEN var konferansier under hele jubileumsfeiringen.
UTENDØRS kunne besøkende se utstillingen om Dyrebeskyttelsen Norge gjennom 160 år.

JULIE FØSKE JOHANSEN 

holdt et godt foredrag om ku 

og kalv sammen.



 I   
2019 er det 160 år siden Dyrebeskyt-
telsen Norge ble stiftet, som Norges 
første dyrevernorganisasjon. For å feire 
denne begivenheten, arrangerte orga-

nisasjonen en tre dager lang feiring på SALT 
nede ved Operaen i Oslo, i løpet av Dyrenes 
uke, 3 – 5 oktober.

Uetisk avl, husdyr og familiedyr
I løpet av de tre dagene ble det arrangert 
mange populærvitenskapelige foredrag, 
innen temaer som passet både store og små. 
Torsdagens program hadde fokus på husdyr, 
og vi fikk høre interessante foredrag om 

blant annet hvordan man ved hjelp av pro-
sjektideen, «SmartCare», kan la ku og kalv 
få gå lengre sammen. Foredrag om dyrevel-
ferd og tap av sau på beite, presentert av 
Mattilsynet, i tillegg til andre interessante 
temaer. Torsdagen ble rundet av med film-
visning av den prisbelønte dokumentaren 
«Sonic Sea», som tar for seg hvordan men-
neskeprodusert støy i havet truer hvalene og 
andre dyr som lever der.

Uetisk avl og festmiddag
Fredagens program var viet til temaet uetisk 
avl. Dyrebeskyttelsen Norge og vår lokal-
avdeling Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og 

Akershus har satt søkelys på uetisk avl av fa-
miliedyr, gjennom kampanjen «Ærlig talt». 
I løpet av fredagen ble det holdt svært aktu-
elle foredrag om blant annet hvordan våre 
ønsker om spesifikt utseende på dyrene, 
har ført til at det nå er svært mange arvelige 
sykdommer blant våre familiedyr. 

Fredagen ble rundet av med en lukket 
jubileumsmiddag, hvor representanter ifra 
Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger 
var til stede, i tillegg til blant annet politi-
kere, fagfolk, og ikke minst, varaordføreren i 
Oslo, Kamzy Gunaratnam (Ap). Toastmaster 
for festmiddagen var komiker Jonna Støme.  
Festmiddagen var både for å feire organi-
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FOKUS
160-ÅRS 

JUBILEUM

DAGLIG LEDER i 

Dyrebeskyttelsen Norge 

presenterte vårt arbeid 

mot uetisk avl av fami-

liedyr.

PROFESSOR I GENETIKK Odd Vangen forklarte 
hvordan dagens avl påfører dyrene dårlig helse.

SEKRETARIATET til Dyrebeskyttelsen Norge stilte opp 
til et gruppebilde i anledning festmiddagen.

SENTRALSTYRELEDER i Dyrebeskyt-telsen Norge, Anne-Lise Skoie Risøen, holdt jubileumstale under festmiddagen.

TORALF BERNT METVEIT var æresgjest under festmiddagen 

og mottok Kongens Fortjenstmedalje for sin innsats for dyrene.

KOMIKER 
«Jonna» Støme var 
konferansier under 
middagen på SALT 
i Oslo.
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sasjonens 160 års-jubileum, men også for å 
hedre Toralf B. Metveit, som denne dagen 
fikk utdelt Kongens Fortjenstmedalje for sin 
mangeårige innsats for dyrenes velferd. Du 
kan lese mer om Metveit og hans arbeid på 
side 15 i dette bladet.

Barne- og familiedag
Siste dagen på SALT var selve barne- og 
familiedagen. Vi hadde værgudene med oss, 
og det ble både underholdning ifra Oslo 
damekor og et eget sirkusshow, etterfulgt 
av sirkusskole for barna, i regi av Anna og 
Morten fra Plutselig Sirkus. 

I bazaar-teltet inne på SALT kunne barna 
ta med sine kosedyr til «kosedyrklinikken», 
for å gi de hjelp. Her ble det også servert 
bursdagsmuffins, drikke og popcorn, i til-
legg til at store og små kunne ta egne jubile-
umsbilder i fotoboksen vår. Barna fikk også 
lov til å skrive kort til landbruksministeren, 
om at vi må få obligatorisk ID-merking av 
familiedyr.

Marit Emilie Buseth, bak boka «Den 
store kaninboka», holdt et viktig foredrag 
om kaninhold i Norg og en representant ifra 
Stine Sofies Stiftelse snakket om hva voksne 
har lov til og ikke lov til å gjøre med barn. 

Vår konferansier under hele jubileums-
feiringen, Bjørn Henrik Johansen (Besøks-
senter rovdyr Flå), avsluttet dagen med et 
spennende og svært underholdende rovdyr-
show for barna. Her fikk både store og små 
et nytt inntrykk av de fire store rovdyrene i 
Norge. n
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LØRDAGEN var forbeholdt barn på SALT i Oslo.

MORTEN OG ANNA fra «Plutselig Sirkus» holdt sirkusshow for barna.

BARNA kunne ta med «skadde» kosedyr, som fikk hjelp på kosedyrklinikken.

DET BLE OGSÅ sirkusskole for store og små.

OGSÅ DE ALLER MINSTE hadde det gøy under familiedagen om lørdagen.



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. 
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 I 
2018 ble det drept 454 vågehval av en 
kvote på 1278 dyr. Markedet for hval-
kjøtt er sterkt redusert de siste årene, 
og alle de store butikkjedene melder 

om jevn nedgang i salget. Finnes det gode 
grunner til å fortsette denne jakta? Og hvor 
blir det egentlig av alt kjøttet?

Enighet om å ikke drepe hval. 
Eller?
Den internasjonale hvalfangstkommisjonen 
(IWC) ble startet i 1946 med et mål om å 
sikre bestandene av hval. Som en respons 
til århundrer med overutnyttelse bestemte 
kommisjonen en global, fullstendig stopp 
i den kommersielle hvalfangsten i 1982, 
kalt moratoriet. Moratoriet er fortsatt den 
nåværende hvalfangstkommisjonens glo-
bale forvaltning av kommersiell hvalfangst. 
I 1986 ble vågehvalen i tillegg oppført i 

CITES vedlegg I, noe som betyr at all kom-
mersiell handel med produkter av vågehval 
er forbudt. Norge valgte å fortsette jakten på 
tross av dette. 

Etter 1987 sluttet Norge å jakte på hvaler 
på grunn av massiv kritikk internasjonalt. 
Til tross for den globale konsensus om be-
varing av hvaler, åpnet Norge igjen for kom-
mersiell hvalfangst i 1993 og har fortsatt 
med dette siden den gang. Norge har altså 
valgt å ikke delta i grensen for null fangst 
og har registrert en offisiell reservasjon mot 
moratoriet. Norge har også reservert seg mot 
CITES vedlegg I, og eksporterer i dag kjøtt til 
Japan og Island. 

Norge og andre hvalfangstnasjoner dan-
net North Atlantic Marine Mammal Com-
mission (NAMMCO) i 1992, som en konse-
kvens av misnøye over IWC sin forvaltning. 
Ved å gi egne anbefalinger om bevaring, 

Norsk  
Hvalfangst
En kontroversiell 
næring. En lukket 
næring. Norsk 
hvalfangst pågår 
fortsatt, til tross for 
at resten av verden 
mener at vi gjorde 
oss ferdige med 
dette allerede på 
80-tallet.
TEKST: EVA HUSTOFT, RÅDGIVER DYREBESKYTTELSEN NORGE



forvaltning og høsting av hvaler, forsøker 
NAMMCO å undergrave moratoriet og å 
legitimere fortsatt fangst. 

Norges Dyrebeskyttelsesforbund 
roper ut
På begynnelsen av 80-tallet var norsk hval-
fangst ett av dyrevernproblemene Dyrebe-
skyttelsen Norge (da kalt Norges Dyrebes-
kyttelsesforbund) jobbet mye med. I 1982 
tok høyesterettsadvokat Hjort på vegne av 
Norges Dyrebeskyttelsesforbund ut stev-
ning ved Oslo byrett mot staten v/Fiskeride-
partementet. Organisasjonen ønsket blant 
annet et forbud mot bruk av kaldharpun 
ved hvalfangst, og mente at avlivingsmeto-
den som ble benyttet av norske hvalfangere 
ikke tilfredsstilte dyrevernlovens krav om 
human avliving. Norges Dyrebeskyttelses-
forbund mente at debatten var teknisk og 

kald, og satt et viktig fokus på enkeltindivi-
det og etikken bak hvert enkelt drap. Søks-
målet frafalt, da det kom et forbud mot bruk 
av kaldharpun på plass i 1984.

Unødig lidelse
Hvert år blir flere hundre vågehval skutt og 
drept i Norge, men nå ved bruk av granat-
harpun. 

Dyrebeskyttelsen Norge er imot jakt 
og fangst, men anser hvalfangst som sær-
lig uakseptabelt. Dette fordi all praktisk 
erfaring viser at tilgjengelig teknologi (gra-
natharpun), fangstforholdene og hvalens 
adferd og anatomi gjør det umulig å drepe 
dyrene uten risiko for unødig lidelse. 

Drivingen (jakten) før harpunen skytes 
ut, innebærer en stressfaktor av dimensjo-
ner, og utgjør en betydelig minusfaktor i 
begrepet hvalfangst.

Demografi og dødstider 
Cirka 30 prosent av all vågehval som skytes 
er unge dyr. Som i jakt på hjortevilt, er sma-
ken av unge dyr bedre enn av eldre. I tillegg 
vet vi at gjennomsnittlig 40 prosent av 
dyrene som skytes ut er drektige hunhvaler. 
Det vanlige er at kjønnsmodne vågehval-
hunner produserer en kalv per år, derfor er 
de aller fleste kjønnsmodne hunner i fang-
sten drektige. Man kan tenke seg hvilken 
frykt og belastning disse dyra utsettes for 
under jakta. De vil, som alle andre dyr, gjøre 
absolutt alt de kan og makter for å beskytte 
avkommet sitt mot fare. Når hvalen er skutt 
og heist om bord på båten, kastes fostrene 
over bord sammen med spekket og de andre 
delene av hvalen som ikke skal brukes i 
produksjon.

Instant death rate (IDR), som betyr at 
hvalen er rapportert død innen 1 minutt, 
er nå på 82 prosent. Så mye som 18 prosent 

av all vågehval som skytes dør altså ikke 
momentant, og de som gjør det bruker i 
gjennomsnitt 6 minutter på å dø. Det betyr 
at i for eksempel 2018 da det ble tatt ut 454 
hval, var det 82 individer som hver brukte 
hele 6 minutter på å dø. Mange av disse med 
kalver i magen. Dette er hårreisende tall, 
og kan på ingen måte forsvares. Det å si når 
en hval er død er vanskelig, og det er altså 
hvalfangerne selv som oppgir og innrap-
porterer avlivingstidene til NAMMCO. Det 
er ingen krav om å ha veterinær om bord på 
båtene lenger. Tallene er dermed basert på 
subjektiv empiri. 

Hvert år blir også i gjennomsnitt 3 hval 
«struck and lost», altså skadeskutt og kom-
mer seg unna. For de fleste av disse betyr 
dette en lang og smertefull død. 

Hemmeligheter
Formålsetikken omkring bruk av dyr i 
næring ser vi at blir mer og mer relevant, 
nå sist brukt som hovedargument for å 
avvikle pelsindustrien. I tillegg stadfester 
dyrevelferdsloven § 3 at dyr har egenverdi 
uavhengig av den nytteverdien de måtte ha 
for mennesker. 

Å vite hva kjøttet faktisk brukes til - altså 
formålet - er derfor svært viktig, og helt 
essensielt for å kunne føre en opplyst debatt. 
Å kunne si noe om formålet med uttaket er 
forenelig med havressursloven, naturmang-
foldloven, dyrevelferdsloven og matloven, 
samt en etikk vi kan gå god for, er umulig 
når vi ikke vet hvor mye kjøtt som går til 
hva. Hvalnæringen beskatter vår felles na-
tur, derfor er åpenhet om næringen viktig.

I hvalnæringen vet vi ingenting om 
hvor mye som ligger på frys, hvor mye som 
brukes i dyrefôr, hvor mye som gis bort og 
kastes. Dette er svært uheldig i demokra-
tiske prosesser.  n
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I JAPAN bedrives det fangst av delfiner. I Norge har det vært høylytt diskusjon om man skal åpne for den samme fangsten 
her til lands.
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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. 

ALTERNATIV GAVE
Med denne gaven bidrar du med å hjelpe 
dyr i nød, samtidig som du kan glede en 
som er glad i dyr. Kommer i motivene 
hund, katt, kanin og ulv.

100-1000,-VARM LUE MED DYRE- 
BESKYTTELSEN NORGES LOGO
Hold deg varm til høsten og vinteren med 
denne luen med Dyrebeskyttelsen Norges-lo-
go. Luen er laget i 100 % akryl og kan vaskes 
på mildt vaskeprogram (ullvask 30 grader).

VARME VOTTER MED DYRE- 
BESKYTTELSEN NORGE LOGO
Hold hendene varme i vinter med disse gode 
og mye vottene. Vottene er foret med fleece, 
for ekstra varme på kalde dager.

Julekort med ulike dyremotiv med Dyrebe-
skyttelsen Norges logo. Kommer i pakke 
med 10 stk.

JULEKORT
90,-

Gavelapper med kattemotiv. Kommer i 
pakke med 10 stk.

GAVELAPPER
70,-

Smart reisebag i høy kvalitet med Dyrebe-
skyttelsen Norge logo. Bagen rommer 50 
liter og måler H=27,5 L=55 D=30.

BAG
549,-

175,- 249,-
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549,-

249,-
 D en tidligere distriktsveterinæren 

har gjennom mange år vært en 
pioner innen dyrevelferd i Norge. 
Han var tidlig ute med å sette sø-

kelyset på at husdyr måtte ses på som følende 
og sansende individer, og ikke kun masser 
som produserte kjøtt, melk eller pels. Hans 
syn på hva som var god dyrevelferd var imid-
lertid uglesett i startfasen av hans karriere.

- I begynnelsen så var det en del som øn-
sket meg dit «pepper ’n gror» fordi de mente 
at jeg ødela for faget og bondeprofesjonen, 
og for veterinærene, forteller Metveit.

Romantisk ide om gårdsdrift
Som mange andre, vokste Toralf opp med et 
romantisk bilde av hvordan dyreholdet var 
rundt om på norske gårder. Og tanken om å 
kunne bidra til at dyrene hadde det bra, var 
nok en av flere årsaker til hvorfor han tok 
fatt på veterinærstudiet.

Da han var ferdig utdannet ved davæ-

rende Norges Veterinærhøgskole i 1962 og 
skulle ut i praksis, skjønte han fort at tinge-
nes tilstand var annerledes enn det Gilde og 
Tine ønsket å vise oss utfra sine reklamer 
med gressende beitedyr, omkranset av nor-
ske fjell og fjorder.

- Da fant jeg ut at det økonomiske kom 
først. Dyrene var produksjonsfaktorer, de 
var der for å skape inntekt for sine eiere. 
Mange tok veldig godt vare på dyrene, det 
skal sies, men det var også mye av det mot-
satte, forteller han. 

Var sentralstyreleder  
for Dyrebeskyttelsen Norge
Fra slutten av 70-tallet og frem til ut på 
90-tallet, var Metveit sentralstyremedlem og 
sentralstyreleder i Dyrebeskyttelsen Norge. 
I en tid der Metveit opplevde liten støtte 
innad i veterinærstanden for sine etiske 
overbevisninger rundt dyrenes egenverdi, 
var det mer støtte å hente hos dyrevelferds-

organisasjonene. Blant annet Ove Myrmel, 
som i en årrekke har vært en god venn og en 
aktiv støttespiller.

I løpet av perioden han var involvert i 
Dyrebeskyttelsen Norge, var det blant annet 
kampen mot burhøns på 90-tallet, som var en 
av kampsakene til Metveit. Selv om bruken 
av burhøns begynner å avta, er ikke frittgå-
ende produksjon nødvendigvis synonymt 
med god dyrevelferd, og Metveit mener at 
det fortsatt er en lang vei å gå før fjørfjeet har 
oppnådd et akseptabelt velferdsnivå

- Nå står de på store flater, men de står 
altfor tett og har ikke noe naturlig liv. Næ-
ringen har klart å innbille folk om at fjørfe 
er frittgående, så da er det greit. Men de har 
ikke noe godt og naturlig liv. Å la de gå uten-
dørs kolliderer med økonomiske hensyn, 
forklarer han.

Mer aksept for dyrevern i dag
- Det har vært en viss fremgang innen dyre-

Dyrenes stemme 
hele sin karriere
I starten av sin karriere var Toralf Bernt Metveit kontroversiell og 
ble irettesatt av enkelte kollegaer fordi han ønsket bedre velferd 
for dyrene. De senere årene har han imidlertid blitt utdelt både 
priser og titler for sin innsats, og senest i høst mottok han Kongens 
Fortjenstmedalje for tro tjeneste for dyrene i nærmere 60 år.
TEKST: ANNETTE BJØRNDALEN SØREIDE, KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER DYREBESKYTTELSEN NORGE.
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velferden, og jeg har jo fått signaler fra vete-
rinært hold at jeg har bidratt til at dyrevel-
ferden har kommet mer på kartet, hos både 
veterinærer og i samfunnet forøvrig. Det er 
ikke så mye motstand lengre, forklarer han.

Men selv om motstanden har blitt min-
dre og folk er mer opplyste om dyrevelferd, 
truer storskalaproduksjonen dyrenes vel-
ferd. Stadig færre nordmenn driver i dag 
egen gård, men belager seg på å få tak i mat 
via storprodusenter. Med større enheter 
med dyr å forholde seg til, blir det enklere å 
anse dyr som en masse og glemme at dyr er 
følende og sansende vesener. 

Ifølge Metveit var det visse ting som var 
bedre før, selv om regelverket var mindre 
strengt og folk var mindre opplyst. Metveit 
trekker spesielt frem omsorgen for kuene 
med jurbetennelse, hvor det ikke var uvan-
lig at man masserte jurene med varmt vann 
for å lette på betennelsen, mens man i dag 
benytter seg av antibiotika og utmelking.

- De identifiserer seg ikke like mye med 
dyrene i den grad som de gjorde før, når 
bøndene hadde dette som primærprofesjon. 
Nå har mange gjerne en god jobb i tillegg til 
bondegården man drifter, så da kan det bli 
vanskelig å ha full interesse for hvert enkelt 
dyr, forklarer han.

God produksjon er ikke  
det samme som god dyrevelferd
Et sunt dyr som produserer mye kjøtt og 
melk, er ikke lengre fasiten på god dyrevel-
ferd, dyret skal også ha en oppfatning av at 
dets eget liv er godt. Likevel er det en utfor-
dring å få næringen til å fokusere på dyre-
velferd og ikke bare god dyrehelse. Metveit 
peker spesielt på hvordan man gjennom avl 
har klart å bringe frem dyr som produserer 
mer kjøtt og melk, som kan lide helsemessig 
som følge av dette.

- Nå har vi fått levetiden på kylling helt 
ned i en måned. På en måned får man opp-
nådd nok kjøtt og slaktevekt på en kylling, 
og det synes vi er store fremskritt. Dette er 

fremskritt for lommeboka, men et tilbake-
skritt for dyrevelferden. Mange kyllinger 
klarer omtrent ikke å stå på beina, forteller 
han.

Fikk Kongens Fortjenstmedalje
Selv om Metveit opplevde en del motstand 
i begynnelsen av sin karriere, har det med 
tiden blitt mer aksept for hans holdninger, i 
takt med at vi i dag har mer kunnskap rundt 
dyrs krav til god velferd. De siste årene har 
han også fått berømmelse for at han turte å 
stå opp for dyrene fra tidlig av.

I 2009 ble han den første veterinæren 
som ble utnevnt som æresmedlem av Nor-
ges Veterinærforening for sin innsats for 
dyrenes velferd. I tillegg er han utnevnt som 
æresmedlem i Dyrebeskyttelsen Norge, for 
innsatsen han gjorde i organisasjonen fra 
70-tallet til utpå 90-tallet. I 2016 fikk han 
Dag S. Stiansens ærespris for sitt arbeid for 
dyrevelferd, og tidligere i høst fikk han over-
rakt selveste Kongens Fortjenstmedalje for 
tro tjeneste for dyrene i nærmere 60 år. Dette 
skjedde i forbindelse med Dyrebeskyttelsen 
Norges jubileumsmiddag på SALT i Oslo, i 
anledning organisasjonens 160 års-feiring. 
Prisen ble utdelt av varaordføreren i Oslo, 
Kamzy Gunaratnam (Ap).

Det er kun et lite knippe med personer i 
Norge som har fått tildelt Kongens Fortjenst-
medalje for sin innsats for dyrene. Dette er 
blant annet Kari Mills, som fikk medaljen 
for sin innsats for dyr gjennom Dyrebe-
skyttelsen Sør-Rogaland i 2012, Fru Gina 
Borchgrevink, som i 1928 fikk medaljen for 
sitt engasjement gjennom Dyrebeskyttelsen 
Norge Lillehammer og omegn, og Lisa Kris-
toffersen som fikk tildelt medaljen i 1921 for 
tro tjeneste for dyrene i hovedstaden.

Fortsatt engasjert
Metveit har rukket å fylle 84 år, men har 
fortsatt et sterkt engasjement for dyrene. 
Selv om han er godt over pensjonsalder, er 
han fortsatt tilknyttet Anicura Kongsvin-
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TORALF METVEIT med daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset, nestleder Bård Kirkeeng (2. fra venstre) og 
tidligere sentralstyremedlem Ove Myrmel.

METVEIT mottok prisen  
til stor jubel fra salen.



DYRENES FORSVARER 4/2019 17

ger, nå de siste årene som akupunktør. For 
Metveit er det viktig å holde seg oppdatert 
innenfor faget, og han kommer til å fortsette 
å fornye veterinærlisensen sin så lenge dette 
lar seg gjøre.

Han engasjerer seg også jevnlig i den 
offentlige debatten, og retter ofte søkelys på 
produksjonsdyrenes velferd. Det er spesielt 
en sak innenfor produksjonsnæringen, som 
er blitt en viktig kampsak for Metveit; kut-
reneren. En kutrener er en innretning med 
lavstrøm, som ved å gi små elektriske sjokk, 
skal påse at kua stiller seg riktig i båsen når 
den gjør fra seg. Slik vil kumøkka havne 
ned i skantillen (møkkakjelleren), i stedet 
for at bonden må inn i båsen og skuffe ut 
kumøkka manuelt.

Metveit fikk veterinærforeningen til å 
komme med en uttalelse og oppfordring 
om å slutte med dette redskapet, men 
inntil videre kan storfebønder benytte seg 
av kutrener uten rettslige konsekvenser. 
Metveits ønske for fremtiden er at noen 
kan legge nok penger på bordet til å få en 
juridisk betenkning av dyrevelferdsloven, 
for å sammenligne regelverket med dagens 
praksis, for på den måten kunne få en slutt 
på verktøy som kutrener.

- Vi har jo pelsdyrhold, og de drev i 
pakt med loven. Det var ingen som kunne 
juridisk påstå at de var lovbrytere, men en 
etiker ville jo ha sagt at det er helt på trynet 
å holde dyr på den måten man gjør i pels-
oppdrett. Når myndighetene ikke tar tak i 
det som ikke harmoniserer med loven, så er 
det noe alvorlig galt, forteller han.

Dyr har egenverdi
Toralf Metveit trekker ofte frem helgenen 
Frans av Assisi, som allerede på 1100-tallet, 
hadde forståelse for at dyr hadde egenverdi.

- Ifølge Frans av Assisi, er dyr våre brødre 
og søstre, og de har evnen til å føle smerte og 
vise følelser, og viser symptomer på stress 
når de ikke trives. Så hvorfor i all verden 
skulle ikke vi behandle de som levende 
vesener og redusere lidelsene deres til et 
minimum? Vi mennesker er Homo Sapiens 
– en art blant mange arter. Vi er også et dyr, 
men vi har et oppblåst selvbilde og tror at vi 
har en gudegitt rett til å utnytte andre slik 
det passer oss, forklarer han.

Metveit er ikke nødvendigvis imot hus-
dyrhold, men mener at det burde være en 
symbiose mellom dyr og mennesker hvor 
man har fordeler av hverandre.

- Vi skal hjelpe dyrene og de kan godt gi 
oss noen gleder og produkter, men vi må 
ikke utnytte dem. Det må gå på deres pre-
misser også. De må få sine elementære be-
hov dekket. Det burde være en selvfølge, for 
at vi skal kunne leve sammen med dyrene. 
Vi mennesker er jo dyr, biologisk sett vi 
også. Hans bønn til teologer og kristne men-
nesker er at de ikke begrenser etikken til 
mellommenneskelige forhold, men utvider 
den etiske sfæren til også å omfatte naturen 
omkring oss, og ikke minst dyrene, avslutter 
Metveit. n
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 D et startet den siste lørdagen i sep-
tember. Jeg sto og spiste frokost 
før jobb da det ringte. Når noen 
ringer som jeg sjeldent prater 

med, så er det ganske sikkert dyr i nød. Sånn 
har det blitt når «alle» vet at du er med i 
Dyrebeskyttelsen Norge. 

Lørdag – 12 nye katter  
på under ett døgn
Det viste seg at kattunger var innestengt 
i en leilighet. Det var huseier som ringte 
meg. Hun hadde blitt oppringt av en annen 
av leietakerne sine, som fortalte at kat-
temor desperat prøvde å komme seg inn i 
en leilighet som politiet hadde plombert 
dagen før. Ingen visste hvor gamle ungene 
var eller hvor mange de var.

Jeg hev meg på telefon til politivakta, 
og kastet på meg klær. 45 minutter før jeg 
startet på jobb, så hentet jeg seks kattun-
ger på seks uker ut av en tom leilighet, og 
gjenforente de med kattemor. 

Lørdag kveld så ble kattemor med fire 
unger fanget inn på en bondegård. Innen 
lørdagen var over så satt vi plutselig med 12 
nye katter.

Søndag – Lokking med kattelyder
Søndagen var satt av til en sak hvor en katt 
med unger hadde dukket opp på en veranda 

i Skantebygda i indre Østfold. Det var obser-
vert fire unger, men man kan jo aldri være 
helt sikker på antallet. Dette er et uoversikt-
lig område med gårder, og ymse uthus. Kat-
temor kunne vi sette rett i transportbur. Det 
var kun en unge å se, og den gikk i fella så 
fort vi spente den opp. Det er feller med mat 
på en lem i den ene enden. Når katten spiser 
maten og tråkker på lemmen, så lukker døra 
seg. Disse buren er helt ufarlige for kattene.

De andre kattungene var ikke å se. Siden 
kattemor satt i et reisebur i bilen vår, så 
kunne vi bruke en kattemamma-lyd for 
å lokke på resten av ungene. Dette virker 
selvfølgelig ikke dersom mor er sammen 
med ungene, derfor fjernet vi henne først. 
Nederst på tomta inn mot skogen, så sto det 
en gedigen plasthall full av skrot, hvor man 
antok at ungene var født. Vi satt etter hvert 
ut feller og viltkameraer som overvåket 
disse, og dro hjemover. 

Kameraene sender bilder direkte til 
telefonene våre, men ingen unger var å se i 

Les om den svært 
så hektiske uken 
for de frivillige i  
vår lokalavdeling 
Dyrebeskyttelsen 
Norge Fredrikstad 
og omegn. 
TEKST: METTE CECILIE KVALENG, STYREMEDLEM  
DYREBESKYTTELSEN NORGE FREDRIKSTAD OG OMEGN 
FOTO: DYREBESKYTTELSEN NORGE FREDRIKSTAD OG OMEGN

Seks døgn  
- 50 nye katter
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løpet av natta. Jeg dro tilbake dagen etterpå, 
og spilte kattemammalyder rundt om i 
hallen og mot skogbrynet rett bak. Plutse-
lig så fikk jeg svar og to kattunger skrek!Jeg 
gjemte meg og satt musestille. To små unger 
kravlet igjennom et hull i bakveggen på 
hallen og oppdaget maten. Etter 10 nervepir-
rende minutter, så hadde begge to spist seg 
inn i hver sin felle. Feller og kameraer ble 
igjen utplassert i hallen og andre steder på 
tomta. En nabo mente at kattemor hadde 
minst seks unger, så det kunne hende at vi 
bare hadde fanget halvparten så langt. 

Tirsdag - fem redningsoppdrag på en dag
Natt til tirsdag gikk uten at det dukket 

opp flere kattunger ved fellene. Den tirsda-
gen var satt av til tre oppdrag i indre Østfold. 
Tilbake til Skantebygda, samt til Rakkestad 
og Eidsberg. To av oss hadde tatt fri fra jobb. 
Vi fylte to varebiler med utstyr, og la ut på 
tur klokka 11.00. Solgun og jeg stoppet i 
Skantebygda og spilte kattemor-lyder rundt 
om, justerte feller og kameraer, men ingen 

små puser var å hverken se eller høre.
Siw og Iren kjørte rett til Rakkestad hvor 

vi hadde fått inn en melding om en sky kat-
temor med store kattunger. Mens de var der, 
så observerte de brått at det var tre bittesmå 
kattunger under en platting på nabotomta. 
Dette huset var en del av en gruppe om-
sorgsboliger. De ansatte kunne bekrefte at 
ingen av beboerne eide katter. Problemet var 
at disse ungene var så små at de ikke var tun-
ge nok til å løse ut fellene. Da måtte vi enten 
løse ut fellene selv ved hjelp av et tau, eller 
fange ungene med håv. Plattingen var også 
så lav, at det var umulig å komme seg under. 
På toppen av det så fikk Siw brått nyss om at 
det befant seg kattunger på gjenvinningssta-
sjonen i Rakkestad. Da hadde tre planlagte 
redningsoppdrag brått blitt til fem. 

Siw og Iren dro til gjenvinningsstasjonen 
for å få en oversikt der, mens Solgun og 
jeg overtok problemet med ungene under 
plattingen. Der så vi bare så vidt noen små 
katteøyne titte ut av en liten åpning. Lukten 

av tunfisk lokket etter hvert en av de små så-
pass langt utenfor åpningen at vi fikk en håv 
over den. Sjokket gjorde at pusungen skrek 
som besatt, og skremte livet av søsknene 
sine som forsvant inn i mørket. Plan num-
mer to ble å tette igjen hullet, dra videre til 
neste oppdrag, og prøve igjen senere når de 
små var blitt sultne nok. 

I Eidsberg hadde vi en avtale med de som 
hadde meldt inn kattene som trengte hjelp, 
at de ikke skulle mates før vi kom. I løpet av 
knapt en time, så hadde vi fått tak i åtte kat-
ter av totalt ti som skulle fanges inn. Dette 
stedet ligger over en times kjøring hjemme-
fra, og det er ikke telefondekning der, så vi 
hadde håpet å bli ferdig med alle på en dag. 
Siden tanken på de små under plattingen 
stresset oss og mørket nærmet seg, så måtte 
vi avslutte før vi fikk med oss alle ti. 

Tilbake i Rakkestad så hadde Siw og Iren 
fått tak i seks katter. Vi oppdaget også at det 
var fem små under plattingen, ikke bare tre. 
Vi fanget en til, men måtte gi opp resten. Vi 
skjøv mat under til de, og tettet igjen åpnin-
gen. Deretter bar det til Fredrikstad. Etter 
noen timer hos dyrlegen så var vi hjem rundt 
midnatt. Tanken på de små under plattingen 
gnagde, men vi hadde en plan for onsdagen. 

Onsdag – måtte demontere  
platting
På onsdag hadde vi med oss en handymann. 
Han kunne eventuelt demontere hele plat-
tingen om nødvendig. Etter å ha fjernet flere 
planker, så hadde vi endelig kontroll på de 
tre små.

På veien hjem i mørket stoppet vi innom 
Skantebygda. Ingen hadde sett noe mer til de 
siste kattungene. Plutselig hoppet en liten 
kattunge ut i veien! Vi bråstoppet! Jeg rev med 
meg ei felle fra bilen. Med et tau bunnet fast 
i fella og masse mat inni, satt jeg musestille. 
Snart var tre kattunger fanget i samme felle.

Fredag kveld rundet vi 50 katter inn i 
lokalavdelingen på under seks døgn. Sånn er 
det å være frivillig i Dyrebeskyttelsen Norge 
i 2019. Praktisk dyrevern er jo - og skal alltid 
være - hovedoppgaven vår. n

 LOKALAVDELINGEN hatt 
en svært hektisk uke.

DEN ENE DAGEN klarte lokalavdelingen å fange inn  
12 katter og kattunger.



Mat Annette Bjørndalen Søreide
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Aroniasyltetøy 
Aronia, også kalt svartsurbær, er et relativt lite kjent bær 
her i Norge, og mange har disse i hagen sin uten å være klar 
over det. Dette bæret inneholder dobbelt så mye antioksi-
danter som ville blåbær, og kan brukes til å lage syltetøy, 
saft, eller serveres som de er. Får de en frostnatt eller en tur 
innom fryseren før du bruker de, blir de også søtere.

Du trenger:
• Cirka 700 g aroniabær (frosne, rett fra fryseren)
• Cirka 3-400 g epler 
• Cirka 300g sukker
• 2dl vann
• Saften av 1 sitron
• 1 pakke syltepulver (kan sløyfes)
• Syltetøyglass som er kokt.

1.  Start med å rense og skylle bærene, skrell eplene i små 
biter. Bær og epler legges godt blandet i en kasserolle. 
Hell over vann, kok opp og la det deretter småkoke i cirka 
20 minutter. Husk å røre av og til.

2.  Tilsett sukker og syltepulver etter beskrivelse på pakken. 
Har du ikke syltepulver kan du tilsette mer sukker.

3.  Bruk en stavmikser om du ønsker mindre «klumper i 
syltetøyet». Rør inn saften av sitronen.

4.   Fyll syltetøyet over på rene og varme syltetøyglass. 

Dette syltetøyet kan brukes som tilbehør til alt fra middag 
til dessert og på oster. Er du flink til å rengjøre syltetøyglas-
sene godt, får du et syltetøy som varer lenge og som passer 
utmerket under juletreet. Cirka holdbarhet under tett lokk 
i kjøleskap er på 6 måneder.
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Spiselige julegaver
Spiselige julegaver blir sjeldent feil under juletreet. Lag gjerne enda større porsjoner enn de under, så har du julegaver til mange,  
i tillegg til julegodt til deg selv. Ta gjerne vare på gamle syltetøyglass, ellers selger mange butikker syltetøyglass og konfektbokser  
i ulike størrelser til en grei pris.
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Redaktørens egne oppskrifter. 

Brente mandler
Brente mandler er en real klassiker i julen, og er veldig lett å lage 
– så fremst du er litt tålmodig. I oppskriften under har jeg tilsatt 
vanilje og kanel, men du kan også prøve andre krydre etter ønske. 
Ønsker du litt ekstra «crunchy» mandler, kan du riste mandlene 
i en stekepanne på høy varme et par minutter før du legger dem i 
kasserollen.

Du trenger:
• 500 g mandler
• 2,5 dl vann
• 250 g sukker
• 3 ts vaniljesukker
• 1,5 ts kanel
• 2 ss smør
• Eventuelt litt olje

1.  Ha mandler, vann, sukker, vaniljesukker og kanel i en 
kasserolle. Velge gjerne en kasserolle i støpejern, med tykk 
bunn om du har dette.

2.  Kok opp på middels varme og rør kontinuerlig til sukkeret har 
krystallisert seg. Fortsett å røre til sukkeret har «smeltet» og 
mandlene og sukkeret er blitt en blank blanding.

3.  Rør inn smør i mandlene og trekke av plata. 
4.  Pensle olje på bakepapir på et stekebrett. Hell mandlene over 

på stekebrettet, og bruk en sleiv eller en gaffel for å fordele 
mandlene jevnt utover.

5.  La mandlene kjøle seg ned. 

Knekk mandlene fra hverandre og putt i bokser eller glass. 
Et lite tips: Brente mandler kan kjøres i en blender for å lage 
hjemmelaget krokan – perfekt til is og desserter!

Daddelkuler
Daddelkuler er perfekte som snacks, dessert eller når du er sugen på 
noe søtt. I denne oppskriften brukte jeg salte peanøtter, da søtt og 
salt er en god kombinasjon. Ønsker du en sunnere variant, kan du 
bruke ulike usaltede nøtter.

Du trenger:
• 400 g dadler (fjern steinen)
• 100 g tørket aprikos
• 200 g saltede peanøtter
• 50 g havregryn
• 4 ss kakao
• Kokosmasse til pynt

1.  Kjør dadler, aprikos, havregryn, peanøtter og kakao i en blender 
eller foodprocessor, til du har en jevn, seig masse. 

2. Trill kuler i passende størrelse, og rull disse i kokosmasse.

Daddelkulene kan oppbevares i en tett beholder i kjøleskapet. Ha 
gjerne bakepapir mellom lagene med kuler, slik at de ikke setter seg 
fast i hverandre.
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 I følge Høyesterett er det ikke ansett 
som grov vold å drepe dyr for å hevne 
seg på en person. Dyrebeskyttelsen 
Norge reagerer kraftig på 

Høyesterettens bagatellisering av dyrenes 
krav på rettsvern.

Redusert straff
Etter å ha blitt dømt til 75 dagers fengsel og 
forbud mot å holde dyr i 10 år i både ting-
rett og lagmannsrett, ble dommen redusert 
i Høyesterett i slutten av august i år. Man-
nen ble dømt for å ha avlivet sine to katter 
ved å brekke nakken på dem, henge dem 
opp i et rep før de ble brent i ovnen. Han 
sendte også bilde av den ene katten til sin 
fraseparerte kone som hevn.

I de to første rettsrundene mente retten 
at mannens hevnmotiv gjorde at lovbrud-
det ble på sett på som grovt. Høyesterett 
var imidlertid uenig i at dette var et grovt 
lovbrudd og la ingen vekt på hevnmotivet 
bak handlingen. Dette medførte at mannen 
fikk lavere straff og forbudet mot å holde 
dyr ble opphevet. 

Den viktige sammenhengen
Utenlandske studier gjennom flere år har 
lært oss at det er en kjent sammenheng 
mellom vold mot dyr og vold i nære rela-
sjoner og de siste årene har Norge også blitt 
mer oppmerksom på dette. Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet (NMBU) 
Veterinærhøgskolen ved Karianne Muri, 
har vært en pådriver for å gjøre denne sam-
menhengen kjent i Norge. 

Sammen med Krisesentersekretariatet 
og Dyrebeskyttelsen Norge, ble det i 2018 
holdt to rundbordskonferanser hvor blant 
annet representanter fra ulike departemen-
ter, direktorater, politi, ØKOKRIM, Kripos, 
Mattilsynet, barnevernet, krisesentre og 
helsetjenesten deltok. Det var stor enighet 
om at vold mot dyr og dyrenes rolle i fami-
lievold er av stor viktighet. Det er derfor 
skuffende å oppleve at drap av dyr som 
straff mot et annet menneske, ikke anses 
som grov vold i Høyesterett. Dette er i aller 
høyeste grad grov vold, både mot kattene 
og mot den personen straffen rettes mot, 
her den fraseparerte konen. 

Voldsutøveren velger i en del tilfeller å 

skade og drepe dyr som en del av trusselbil-
det mot sin partner og/eller barn. Motivet 
for dette er ofte at det er mindre risiko både 
for å bli tatt og for å bli straffet i disse sa-
kene, samtidig som det er en effektiv trus-
sel mot partner eller barn. Nettopp derfor 
bør Høyesterett være opptatt av dette 
smutthullet for voldsutøveren og bidra til å 
utelukke denne muligheten. I stedet setter 
de døra på vidt gap.  

God nok kunnskap?
Det at noen kan bruke dyr for å straffe 
andre mennesker uten at det får klare kon-
sekvenser, sier noe om at dyrs rettsvern er 
for dårlig i Norge. At personer som dreper 
dyr på en bestialsk måte, og i tillegg gjør 
dette ut fra et hevnmotiv, fortsatt får lov til 
å holde dyr er virkelig skremmende. Dette 

Tekst: Birgitte Fineid, veterinærfaglig rådgiver Dyrebeskyttelsen NorgeKronikk

Det er svært kritikkverdig at Høyesterett ikke tar på alvor vold mot 
to katter, som også settes i sammenheng med latent vold mot et 
familiemedlem.  

Høyesterett 
bagatelliserer 
voldshandling
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burde ikke kunne skje i et opplyst Norge i 
2019. 

Mannen hevder at avlivningen ble gjort 
fordi kattene ikke hadde det bra etter at 
hans kone flyttet ut og at hun ikke hadde 
tatt seg av dem mens han var innlagt på 
psykiatrisk avdeling kort tid før kattene ble 
drept. Hva som skjedde med kattene etter 
at nakkene deres ble knekt, hadde ifølge 
Tønsberg tingrett ingen betydning for 
straffbarheten, men belyser sakens helhet. 
Det at både tingrett og lagmannsrett synes 
hevnmotivet bør vektlegges i forbindelse 
med straffeutmålingen, viser at det må skje 
en endring i hvordan vi håndterer slike sa-
ker. Dersom dyrevelferdsloven ikke åpner 
for slike hensyn, bør det foretas en gjen-
nomgang av lovverket for å stenge dette 
smutthullet som voldsutøvere kan bruke. 

Det er på tide at alle fagfolk som kom-
mer borti tilfeller der dyr (og mennesker) 
utsettes for voldshandlinger, setter seg 
grundig inn i denne enormt viktige sam-
menhengen mellom vold mot dyr og vold 
mot mennesker. Det er dessverre fortsatt 
altfor liten kunnskap om dette og det må 
tas på største alvor.  

Er det en menneskerett å ha dyr?
Mannen ble i både tingrett og lagmanns-
rett fradømt retten til å ha dyr i 10 år. Dette 
ble reversert i Høyesterett fordi mannens 
handlinger ikke lenger ble sett på som et 
grovt lovbrudd. I dommen fra Tønsberg 
tingrett har tiltalte uttalt at han som gutt 
drepte flere hundre kattunger på samme 
måte ved å knekke nakken på dem, noe 
som tyder på liten respekt for andre le-

vende vesener og som viser en gjentagende 
voldsatferd. 

Ved å utføre slike handlinger, som her 
også settes i sammenheng med latent vold 
mot et familiemedlem, må man fratas ret-
ten til å eie eller ha ansvar for dyr. 

Regjeringen har fokus på vold i  
nære relasjoner
Vold i nære relasjoner er et viktig sats-
ningsområde for regjeringen, som påpeker 
at vold i nære relasjoner har et betydelig 
omfang og utgjør både et kriminalitets- og 
folkehelseproblem. 

Vi vet at familiedyr ofte er en viktig 
faktor i denne problematikken. Ved å ikke 
ta hensyn til dette, gjør vi oss selv en bjør-
netjeneste. n
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 K jært barn har mange navn sies 
det, og når det kommer til dyre-
vennen Lisa Kristoffersen (1833-
1924), er det en grunn til hvorfor 

hun ble kalt «Dyre-Lisa», «Bikkje-Lisa» og 
«Kristianias årvåkne samvittighet».

Gjennom hele sitt liv ofret hun sin tid for 
å passe på at dyrene både i og utenfor hoved-
staden hadde det bra. Var du en av de som 
ikke behandlet dyrene godt, kunne du risi-
kere å få Kristoffersen på nakken, i tillegg til 
en offentlig reprimande i dagens avis.

Hovedstadens første  
dyrevernaktivist
Lisa Kristoffersen kan sies å være hoved-
stadens første dyrvernaktivist og var en 
pioner innen dyrevern. Hun stiftet en egen 
dyrevernorganisasjon i en alder av 74 år og 
mottok Kongens Fortjenstmedalje i 1921, 
som takk for sin innsats for dyrenes velferd. 
Lisa Kristoffersen er ansett som en av Oslos 
byoriginaler, og har til og med fått et eget 
øl oppkalt etter seg – «Bikkje-Lisa», fra St. 
Hallvards bryggeri.

Etter hennes død, ble dyrevernorganisa-
sjonen hun grunnla omdøpt til Stiftelsen 
Lisa Kristoffersens Minde, for å hedre hen-
nes innsats. Stiftelsen har siden 1989 blitt 
forvaltet av Dyrebeskyttelsen Norge, som 
gir ut prosjektstøtte til tiltak som skal øke 
dyrevelferden.

Seremoni på  
Lisa Kristoffersens Plass
17. oktober, på selve Dyrebeskyttelsen Nor-
ges 160 års-dag, arrangerte Dyrebeskyttelsen 
Norge og Oslo Byes Vel avdukingen av et 
blått skilt for å hedre Kristoffersens innsats. 
Skiltprogrammet til Oslo Byes Vel lages til 
hele landet og brukes gjerne til å hedre en 
betydningsfull person, et historisk bygg 

eller en historisk begivenhet. Det var derfor 
svært gledelig at dyrevennen Lisa Kristoffer-
sen fikk på plass sitt eget skilt i sin hjemby.

På skiltets tekst står det;
 «Kjent for livslangt engasjement til 
dyrenes beste
Fryktet blant byens kjørekarer
Som drev hestene for hårdt
Fikk støtte fra politi og presse 
Grunnla Lisa Kristoffersens Forening 
Til vern om dyrene».

Ann Kristin Asbjørnsen, styreleder i Stif-
telsen Lisa Kristoffersens Minde, fikk æren 
av å avduke skiltet, mens generalsekretær i 
Oslo Byes Vel, Ole Rikard Høisæther og dag-
lig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild 
Roaldset, holdt taler og leste opp dikt.

Norges eldste damekor – Oslo damekor, 
stod for underholdningen og sang dyriske 
sanger for de oppmøtte. Alt i alt ble det en 
verdig markering for en av de viktige pio-
nerne i Norge innen dyrevelferd. n

Blått skilt for  
Lisa Kristoffersen
17. oktober ble 
hovedstadens første 
dyreverner endelig 
hedret med sitt 
eget blå skilt, på 
Lisa Kristoffersens 
Plass, på Bjølsen i 
Oslo. 
TEKST: ANNETTE BJØRNDALEN SØREIDE
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ETT AV SVÆRT FÅ BILDER av Lisa Kristoffersen, sammen med en av hennes mange hunder.
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Vi t� ng�  nysgj� rige og dy� � t� � s� te b n 
u� �  13 år � l å hjelpe o�  i vå�   beid f�  dyr.

Dy� b� ky� els   N� g�  dy� � tek� � r får 
   hå� bok m�  m� ge � ps og mye ku� skap 
om hv� d�  vi a� e k�  hjelpe dyr, �  får bla� t 
Dy� n�  V� � n fi �  g� g�  i å� t og vår 
fi ne m� kot S� rlock Fox! På ne� si� ne får 
dy� � tek� � ne � lg� g � l uk  tlige utf� dr� g� .

Et med le mskap kost er  200 kron er .

�  .dy� � tek� � ne.no 

 Dy� � tek� � ne 

på sp� et!på sp� et!på sp� et!på sp� et!på sp� et!på sp� et!på sp� et!på sp� et!
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Adresser

Telefon/faks (f) 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  

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 Monica Skailand
Postboks 186, 4402 Flekkefjord

hjelpdyrene@gmail.com
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 Kristin Bjerkås
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 Mariell C. Hansen  
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 Lene Rasmussen
Postboks 1257, 8602 Mo i Rana

0539 27 24879 dbmoirana@gmail.com
 

Møre og Romsdal Ragnhild Kirkholm  
c/o Roger Stormo, ,  
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

40 55 09 67 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

92 44 33 64 Sandefjord – Larvik Annette Gulliksen 
Postboks 7, 3251 Larvik

2480 57 19040 dbsandefjordlarvik@gmail.com

95 22 52 75 Sør-Trøndelag Torunn Vingsand
Pb. 1429 Leangen, 7444 Trondheim

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

41 24 40 02 Sogn og Fjordane Anne-Jo Bjordal
Postboks 626, 6804 Førde

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@dbth.no
www.dbth.no
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Dyr er uten stemme, uten rettigheter og uten mulighet til å forsvare seg selv.
 Noen av dyrene finnes på pelsfarmene, innesperret i nettingbur hvor de er fratatt alle muligheter til å leve slik de 

selv ønsker. Andre dyr har blitt sviktet av sin egen familie: Tatt inn i varmen som små og sjarmerende, men dumpet som 
søppel når det nye familiemedlemmet har tatt for mye tid.

Dyrebeskyttelsen Norge kjemper for reelle endringer. Vi har bidratt til avsløringer av forholdene på norske 
pelsfarmer og formidlet dette til politikere, presse og publikum. Hver dag kommer vi nærmere målet om et forbud mot 
pelsdyroppdrett i Norge.

Vi er også i felten. Hver dag. For å redde dem som har blitt sviktet av alle: Kattunger som er forlatt i en søppelcontainer 
eller kaniner som er etterlatt langs motorveien. Hvert år redder vi over 7500 dyr og gir dem nye, omsorgsfulle hjem. 

Vårt arbeid er finansiert av medlemskap og gaver. Med deg som medlem kan vi arbeide hardere og oppnå mer for 
dyrene som trenger det mest. Du kan gi dyrene en hjelpende hånd ved å gi oss din støtte og ditt medlemskap:  
Bli medlem ved å fylle ut slippen under og returner til oss i dag.

PS! Er du allerede medlem av Dyrebeskyttelsen Norge kan du fylle ut og sende inn skjemaet under for å endre din medlemsform til 
Avtalegiromedlemskap.

Vil du gi dyrene en hjelpende hånd?

Returadresse: 
Dyrebeskyttelsen Norge
Konows gate 5
0192 Oslo

Jeg ønsker ikke varsel i forkant av 
betalingen

Jeg ønsker å motta elektronisk 
nyhetsbrev på e-post

Mitt faste bidrag per måned er:
(minstebeløp kr. 50)

 kr.     50      150     250       Annet beløp

Beløpsgrense per trekk:  kr...............................
Hvis beløpsgrensen ikke fylles ut vil den bli satt til kr. 500 
per trekkmåned. Du vil kun trekkes for det avtalte beløp.

AvtaleGiro gir deg følgende fordeler:
•	 Du blir varslet minst 7 dager før forfall - da har du full kontroll på regningene dine.
•	 Din konto blir automatisk belastet ved forfall - da slipper du å betale giroen i banken/nettbanken.
•	 Du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften - da får du god oversikt.

       JA TAKK! Jeg ønsker å bli medlem i Dyrebeskyttelsen Norge og betale mitt medlemskap med AvtaleGiro.  
Hvis jeg allerede er registrert som medlem ønsker jeg at mitt medlemskap heretter betales med AvtaleGiro.

automatisk betaling av faste regninger

Mottaker Mottakers konto

Dyrebeskyttelsen Norge 1503 18 34705

Belast mitt konto nr.

(Fylles ut av Dyrebeskyttelsen Norge)
KID-nr.

Navn: .......................................................................................................................................

Adresse: ..................................................................................................................................

Postnr./sted: ..........................................................................................................................

Fødselsdato: ............................................................  Telefon: ..........................................

E-postadresse: .....................................................................................................................

Sted/dato: ...................................................................... Underskrift: ........................................................................................

Send signert skjema til Dyrebeskyttelsen Norge, Konows gate 5, 0192 Oslo. Tlf. 23 13 92 50

x

Jeg ønsker å støtte (kun ett kryss):

Dyrebeskyttelsen Norge

Nærmeste lokalavdeling

Det er nå under 300 pelsfarmer igjen i Norge, og 
et gryende ønske om forbud hos norske politikere. 
En støtte til Dyrebeskyttelsen Norge betyr en 
støtte til avvikling av pelsdyroppdrett.


