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ønsker å tilgodese Dyrebeskyttelsen Norge bruker 
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vi har mottatt – midler som vil bli brukt til aktivt 
dyrevernarbeid.

Leder
Åshild Roaldset, daglig leder og veterinær Dyrebeskyttelsen Norge

Lover i endring 
- dyreofringer, hundeloven 
og dyr i voldelige hjem

4 NYHETER  Små og store dyrevernsnyheter

14  STØTT ARBEIDET VÅRT!   
 Gjennom å handle i vår nettbutikk. 

20 MAT  Forsøk vegetarisk mat!

27 KONTAKTINFORMASJON  
 Oversikt over våre lokalavdelinger

Alltid

Denne hornuglen er en av mange dyr 
som har fått hjelp av Dyrebeskyttelsen 
Norge Haugaland. Politihunden 

Piko (7 år) ser ut 
over rasområdet i 
Gjerdrum.

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

Flere fjørfe har blitt funnet halshugget 
på en gravplass.

8 Fokus: 
GRØNT LYS  
FOR DYREMISHANDLING
Er det riktig at man skal tillate 
dyremishandling på bakgrunn av 
religion, tradisjon og kultur?

12 
HELTENE FRA GJERDRUM
Da katastrofen inntraff i romjulen, 
spilte de firbente en viktig rolle i 
arbeidet med å søke etter og redde 
mennesker og dyr.

15 
DYREBESKYTTELSEN  
NORGE HAUGALAND 
GJENNOM 10 ÅR
Bli bedre kjent med lokalavdelingen 
på Haugalandet som fylte 10 år i 
2020.

17 
TA VARE PÅ  
GÅRDSKATTEN
Les mer om hvordan gårdskatten  
på gårdene i Norge har det.

DET ER GLEDELIG for oss å se at vårt arbeid mot uetisk avl gjennom 
kampanjen #ærligtalt, bærer frukter og nå er avlsparagrafen i dyre-
velferdsloven på høring. Den foreslåtte endringen av loven presiserer 
av at avlsorganisasjoner og klubber er omfattet av denne paragrafen. 
Vi har også oppnådd at det skal utarbeides en forskrift for avl av 
hund. Dette er store milepæler for dyrevelferden. 

I 2021 SKAL vi arbeide for strengere regler for avlivning av familiedyr. 
Vi mener at personer som skal avlive dyr må ha kompetanse og rett 
utstyr. Dette er det ikke krav om i dag og en ukyndig person kan avlive 
kanin opp til 5 kg med slag mot hodet.  Dette mener vi ikke er godt nok.  

GJENNOM VÅRT ARBEID mot vold mot dyr og vold i nære relasjoner, 
ser vi at det er behov for flere presiseringer i lovverket. Vi trenger 
en presisering som trygger dyrene slik at de ikke blir etterlatt hos 
voldsutøver når familien flytter på krisesenter og straffeloven må 
presisere at det å torturere eller drepe dyr med den hensikt å straffe 
et menneske skal regnes som skjerpende omstendigheter. I dag går 
denne type vold ofte under radaren. 

DYR MÅ BESKYTTES mot offerhandlinger. Når dyr blir ofret tror vi at 
dyrenes ve og vel er underordnet og blir tilsidesatt før og under offer- 
handlingen. I det siste har vi gjentatte ganger sett at dyr har blitt ofret, 
trolig som en del av voodoo-ritualer. Vi har allerede et generelt for-
bud mot dyresex, nå trenger vi et tilsvarende forbud mot dyreofring. 

DET ER GLEDELIG at den hundefientlige hundeloven skal revideres. 
Vi kommer til å fortsette vårt arbeid for at denne loven får en helt 
annen form etter revisjonen. 

MED DIN HJELP greier vi å endre samfunnet. Takk for all støtte og for 
alle signaturer på våre kampanjer. Takk til deg som abonnerer på 
nyhetsbrevet vårt og til deg som deler våre saker i sosiale medier. 
Dere er alle viktige støttespillere for å skape endringer til det beste 
for dyrene våre. 

MED DETTE ØNSKER jeg alle en god vår, med COVID-19 på nedtur.  
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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

45 hunder ble registrert 
forsvunnet etter 
nyttårsfeiring
I julen ble det registret 45 hunder som 
hadde i forsvunnet i forbindelse med 
oppskyting av fyrverkeri. Ifølge 
organisasjonen RØMLINGEN er tre av 
hundene ikke kommet til rette. Årsaken 
til forsvinningene er fyrverkeri som ble 
avfyrt både før, under og etter tillatt 
tidsrom på nyttårsaften. I tillegg til 
hundene er det også en del katter som 
har blitt meldt savnet grunnet 
fyrverkeri. Dyrebeskyttelsen Norge  
har ikke fått tall på hvor mange katter 
det gjelder, og hvor mange som 
fortsatt er savnet. 

Hunder funnet skutt og 
brent på parkeringsplass 
To hunder som hadde vært savnet  
fra bygda Àvzi i Finnmark, ble etter  
to uker funnet skutt og brent på en 
parkeringsplass i Kautokeino. Âvzi 
ligger flere mil unna Kautokeino,  
og det er tenkelig at hundene har blitt 
ført til Kautokeino før de ble drept. 
Hunde eierne er rystet over at noen  
kan gjøre slikt mot dyr og politiet 
etterforsket saken som hittil ikke har 
ført til en oppklaring. 

Dyrebeskyttelsen Norge gikk ut 
med en kronikk som respons til 
hendelsen, hvor vi belyste at det er 
svært viktig at myndigheten tar 
dyrekrim på alvor, samt at vi etterlyser 
obligatorisk ID-merking og en 
strengere håndheving av gjeldene 
regelverk.

OPPFORDRER TIL 
RASK AVVIKLING AV 
PELSDYRNÆRINGEN

DET MUTERTE KORONAVIRUSET som ble oppdaget hos mink  
i Danmark, førte til at landet vedtok avliving av all mink. 

Avlivingsvedtaket var fullstendig gjennomført i slutten av januar. 
Dyrebeskyttelsen Norge oppfordrer pelsnæringen i Norge til å vedta 
raskere avvikling, i forbindelse med pelsingen. Det er nødvendig at 
denne næringen raskt avvikles i stedet for å vente til 2025, både med 
tanke på dyrevelferd for fremtidige dyr, men også for å forhindre 
smitte av mutert koronavirus.

Hane funnet halshugget første søndag i advent 
FØRSTE SØNDAG I advent ble fire haner funnet halshugget på Istrehågan i Larvik. I nærheten ble det funnet mystiske mønstre  
på bakken som kan tyde på et voodo-ritual. Dyrebeskyttelsen Norge mener at denne saken, og lignende saker om vold mot dyr 

må  etterforskes av politiet.  Slike ritualer må bli tatt på alvor og Dyre beskyttelsen Norge oppfordrer til et klart forbud i lovens ordlyd. 
Les mer inne på www.dyrebeskyttelsen.no

PÅ RØMMEN I 13 ÅR
KATTEN RONJA VAR på rømmen i 13 år før hun ble funnet og 
identifisert av ID-chippen! Nå skal hun få leve resten av sine 

dager sammen med sin nye matmor Ellinor (79).
Takker være ID-merking, ble Ronja fanget inn og identifisert av 

vår lokalavdeling Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag. Hvor 
Ronja (nå 15 år) har befunnet seg de 13 årene, er det ingen som vet. 
Den tidligere eieren til Ronja hadde ikke mulighet til å katt lengre, 
og ønsket derfor at vår lokalavdeling skulle finne et nytt hjem til 
Ronja. Nå har hun fått et for-alltid-hjem sammen med Ellinor, og 
nyter late dager med sin nye samboer.

Ellinor og Ronja stortrives i hverandres selskap.
FOTO: TERJE RØSTAD

Toppadvokat Geir Lippestad skal 
representere norsk kennel klubb i rettsaken 

DEN 23. NOVEMBER 2020 stevnet Dyrebeskyttelsen Norge Norsk Kennel Klub (NKK), to 
raseklubber og seks oppdrettere for ulovlig avl av rasehunder. NKK gikk før jul ut med en 

pressemelding om at klubben og de andre i stevningen skal representeres av forsvarsadvokaten 
Geir Lippestad.

Retten skal vurdere 18. mars om det blir en muntlig  forhandling eller rettssak om spørsmålene  
i stevningen. Hvis retten avgjør at stevningen skal gå videre til rettssak, kan dette bli i november 
2021.

Hele stevningen ligger tilgjengelig inne på våre nettsider: www.dyrebeskyttelsen.no

Vil du være med
å spare ressurser
og miljøet ved å 

motta medlemsbladet 
digitalt? 

Send e-post til 
medlem@dyrebeskyttelsen.no

FIKK POTEN FASTKLEMT 
I ULOVLIG SAKSEFELLE

HUNDEN TUVA FIKK en brutal start på det nye året da hun ble funnet fastklemt i en ulovlig 
 saksefelle, kun få meter unna skiløpa. Tuva overlevde heldigvis den grusomme hendelsen,  

og slapp unna med kun et par skrammer. Det er flaks at Tuva ikke ble alvorlig skadet, og fellen kunne  
ha skadet barn eller et annet dyr. Slike feller har vært ulovlig i mange år, og de variantene som er lov  
har krav om å være godt merket med navn og kontaktinformasjon. 

Dyrebeskyttelsen Norge oppfordrer alle til å melde fra til politiet og Miljødirektoratet, om de   
kommer over slike feller i naturen.

KATTEN ZOE REDDET 
UT FRA GJERDRUM 
ETTER 36 DAGER

4. FEBRUAR BLE katten Zoe reddet ut fra rasområdet i 
 Gjerdrum. Det var brannvesenet som oppsøkte ett av 

 husene nærmest skredkanten, og fikk åpnet ytterdøren slik at Zoe 
kom seg ut. Eieren stod på andre siden av sikkerhetssperringene, 
men katten løp heldigvis til eier og ikke videre inn i skredområdet.

Zoe var tynn, men virker som om å ha sluppet unna i relativt 
godt behold. Zoe er en av flere familiedyr som har kommet til rette 
etter skredet. 

ØNSKER LOVENDRING 
I HVEM SOM KAN 
AVLIVE FAMILIEDYR

I DAG HAR eier lov til å avlive familiedyret, så lenge dette 
skjer på forskriftsmessig måte. Denne forskriften er nå ute 

på høring og Dyrebeskyttelsen Norge ønsker strengere krav til 
 avliving og hvem som skal få lov til å utføre dette. Per i dag er det 
veldig utydelig i forskriften hva som ligger i kravet til kompetent 
person som kan utføre avlivingen. Organisasjonen mener derfor at 
avliving av  familiedyr, hvor det ikke er snakk om nødavlivning, 
helst burde utføres av veterinær for å sikre at dette skjer så  
humant som mulig.
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Pernille Tegn
Verv/stilling: 
Praktikant hos Dyrebeskyttelsen 
Norge 101.000 FØLGER DYREBESKYTTELSEN NORGE  

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

Hvem er du? 
Jeg er en glad og positiv person som er veldig glad i dyr.  

Hvorfor ønsket du å være  
praktikant for Dyrebeskyttelsen Norge?
Jeg har alltid hatt et ønske om å jobbe i en dyrevelferds-
organisasjon, så da jeg fant ut vi skulle i praksis siste 
 semester på Høgskolen visste jeg med en gang hvor jeg  
ville søke. Jeg er veldig takknemlig for at Dyrebeskyttelsen 
Norge sa ja til at jeg kunne ha praksis hos dem.  

Hva går praksisen din ut  
på ved Dyrebeskyttelsen Norge?
Jeg studerer internasjonal kommunikasjon, så praksisen går 
ut på å gjøre oppgaver relatert til studiene. For eksempel 
har jeg skrevet artikler for bladene, oppgaver til barne-
bladet og fått være med på møter. Jeg får et innblikk i all 
jobben som ligger bak hvert eneste innlegg, og hvor stor  
og viktig jobb Dyrebeskyttelsen Norge faktisk gjør for å 
bedre dyrevelferden i Norge. 

Ditt håp for fremtiden?
Jeg håper at pelsdyrnæringen blir avviklet så fort som 
 mulig, helst i hele verden så flere dyr skal slippe å lide for  
at vi skal få pynt på jakker. Jeg håper også at folk skal ta 
bedre vare på dyrene sine da alle dyr fortjener å ha det bra. 
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         «JEG HÅPER AT 
PELSDYRNÆRINGEN BLIR 
    AVVIKLET SÅ FORT SOM  MULIG,  
   HELST I HELE VERDEN SÅ 
FLERE DYR SKAL SLIPPE  
          Å LIDE FOR AT VI SKAL  
     FÅ PYNT PÅ JAKKER»

UNDERSKRIFTSKAMPANJE FOR FORBUD 
MOT FYRVERKERI I PRIVAT REGI 

DYREBESKYTTELSEN NORGE LANSERTE før nyttår en egen underskriftskampanje for forbud mot fyrverkeri i privat regi. 
I dag er det tillate tidsrommet for oppskyting av fyrverkeri, mellom kl. 18:00 på nyttårsaften  

og til kl. 02:00 på 1. nyttårsdag. Det blir derfor svært vanskelig å skjerme dyr og mennesker som påvirkes negativt denne dagen.  
I tillegg er det mange som bruker fyrverkeri allerede når salget begynner 3. juledag og langt uti det nye året, selv om dette er forbudt.

Dyrebeskyttelsen Norge ber om at hver kommune utarbeider en plan for felles markering av års- 
skiftet i minuttene rundt midnatt 31. desember, og ser på muligheten til å innføre lokale forbud mot 
fyrverkeri i privat regi, slik det er anledning til i henhold til i Forskrift om håndtering av eksplosjons-
farlig stoff.

Vi anmoder Justis- og beredskapsdepartementet og  landets kommuner å se blant annet til Sverige, 
hvor flere kommuner tilbyr alternativ feiring i form av lysshow, som sparer både mennesker, dyr og 
miljøet.

Dyrebeskyttelsen Norge har jobbet for et forbud mot  fyrverkeri i flere år, og nå har vi endelig fått på 
plass en egen underskriftskampanje inne på våre nettsider. Vi håper at alle våre medlemmer signerer 
denne, for å verne om dyr,  mennesker og miljøet.

Underskriftskampanjen finner du inne på  
www.dyrebeskyttelsen.no/underskriftskampanjer

FOTO: SHUTTERSTOCKSVERIGE INNFØRER 
FORBUD MOT 
MINKOPPDRETT

SOM FØLGE AV Covid-19, innfører Sverige nå et forbud mot 
avl av mink - i første omgang ut 2021 for å hindre spredning 
av mutert koronavirus. Fra før av har det vært forbud mot 

oppdrett av rev til pels i Sverige. Danmark har også midlertidig 
forbud mot oppdrett av mink, inntil koronapandemien er under 
kontroll.

Forbudet mot oppdrett av mink skal vare ut 2021. Dette kan føre til en permanent nedstengning av 
pelsdyrnæringen i Sverige.

FOTO: DYREBESKYTTELSEN NORGE



M ange ugjerninger har gjennom 
årenes løp blitt forklart og forsvart 
som en del av religion, tradisjon  

og kultur. Men skal det i dag kunne forsvare 
handlinger som medfører dårlig dyrevelferd 
og lidelse?

I religionens navn
Religiøs slakting uten bedøvelse er et viktig 
tema som kommer opp med jevne mellom-
rom. Tradisjonell jødisk (kosher) og mus-
limsk (halal) slakting innebærer at dyret 
ikke bedøves før strupen kuttes over, slik at 
dyret kjenner smerte og lukter sitt eget blod, 
mens de blør i hjel i våken tilstand. Norge 
fikk i 1929, etter pådriv fra Dyrebeskyttelsen 
Norge, et forbud mot slakting av matprodu-
serende dyr uten at dyret først bedøves, og er 
et av få land hvor det ikke gis fritak fra for-
budet for religiøs slakting. Det finnes ulike 
metoder for bedøvelse, men målet for dem 
alle er at dyret skal være bevisstløst i døds-

øyeblikket, noe som vil forhindre smerte, 
frykt og stress. 

I 2019 etterlyste Dyrebeskyttelsen Norge 
tydelig merking av importert kjøtt fra dyr 
slaktet uten bedøvelse. Selv om det er ulovlig 
å slakte dyr uten å bedøve dem først, er det 
ikke ulovlig å importere slike kjøttprodukter 
til landet. Dersom det skal være lovlig å 
selge disse produktene i Norge, bør det 
 presiseres helt tydelig at dyret er slaktet 
uten bedøvelse slik at forbrukeren får nød-
vendig informasjon til å ta et veloverveid 
valg. Dyrebeskyttelsen Norge ba også om at 
et importforbud skulle vurderes. Ved å tillate 
import mener vi at Norge signaliserer at 
slakting uten bedøvelse er dyremishandling 
i Norge, men at det er greit å gjøre det i andre 
land.  

I 2019 ble det i Belgia innført et forbudt 
mot religiøse slaktemetoder uten bruk av 
bedøvelse. Forbudet ble møtt med innvend-
inger fra religiøse grupper. Nylig ga EU- 
domstolen støtte til det Belgiske forbudet,  
og avviste dermed klagen fra de religiøse 
gruppene.  Dette er et veldig viktig signal 
om at religion ikke skal trumfe dyrevelferd. 

Dyreofringer
Ofring av dyr i religiøse (eller andre typer) 
ritualer, er ikke noe vi ofte hører om her til 
lands. Det var derfor overraskende at det i 
2020 ved to tilfeller ble oppdaget rester av 
rituelle dyreofringer på en gammel, fredet 
gravplass i Larvik. I begge tilfeller ble det 
funnet hodeløse fjørfe (haner) i nærheten av 
mystiske mønstre på bakken, og det ble satt i 
sammenheng med voodoo-ritualer. Det kom 
også frem at lignende ofringer har skjedd 
tidligere i samme område. 

Dyrebeskyttelsen Norge mener at dyre-
velferdsloven brytes i forbindelse med dyre-
ofringer. Formålet med dyrevelferdsloven er 
å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr, 

noe som betyr at våre holdninger til dyrene 
er viktig. Det betyr også at selv om dyr har 
god velferd, kan de utsettes for ulovlig 
 respektløshet. 

Kan ikke gi frikort for dyremishandling
Vi forbinder ofte offerhandlinger med religion. 
Selv om vi i Norge har religionsfrihet, kan 
ikke det gi frikort for dyremishandling. Ved 
å bruke dyr i slike ritualer mener vi dyrenes 
lovfestede egenverdi ikke blir ivaretatt. 
Dyrene har beskyttelse i loven, og dette  
må trumfe religionsutøvelse. 

Man vet ingenting om hvordan hanene 
ble avlivet, kun at de var halshugget. Loven 
krever at avliving av dyr og håndtering i 
forbindelse med avlivingen skal skje på 
dyrevelferdsmessig forsvarlig måte, og dyr  
i menneskers varetekt skal bedøves før 
avliving med en metode som gir bevissthets-
tap, og dyret skal være bevisstløst fra før 
avlivingen påbegynnes og til døden inntrer. 
Dette kravet gjelder ikke dersom dyret av-
lives med en metode som gir umiddelbart 
bevissthetstap. Et eksempel på metode som 
ikke gir umiddelbart bevissthetstap er kutting 
av halspulsåren, blant annet halshugging 
hos fjørfe. Dersom slike metoder brukes 
uten forutgående bedøvelse, blir dyret utsatt 
for grov vold med døden til følge. Dette er en 
straffbar handling. Dyrebeskyttelsen Norge 
mener det er stor risiko for at dyret som skal 
ofres ikke avlives på en dyrevelferdsmessig 
forsvarlig måte.

Menneskers reaksjoner til hendelser som 
dette, påvirkes nok ofte av dyrearten. Det 
kan være lettere å overse dyrs lidelser når det 
kommer til dyrearter vi ofte har et mindre 
følelsesmessig forhold til. Det er allikevel 
viktig å minne om at disse hanene er beskyttet 
av loven på lik linje med dyr som hund, hest 
og sau. Kanskje vi ville reagert sterkere om 
det var fire hodeløse valper som var blitt 
funnet på gravplassen?

Grønt lys for
DYREMISHANDLING
Dyrevelferdsloven skal fremme god dyrevelferd og respekt for 
dyr. Dyrene har krav på å bli tatt hensyn til og er beskyttet av 
 loven i lys av å være et individ med egenverdi. Allikevel ser vi 
tilfeller av at dette settes til side for at vi mennesker skal kunne 
utføre handlinger basert på religion, tradisjon og kultur.
TEKST: BIRGITTE FINEID, DYREBESKYTTELSEN NORGE
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AL EQUALITY

FOTO: SHUTTERSTOCK

FJØRFE har som andre dyr en lovfestet egenverdi, men vi trenger et spesifikt forbud mot offerhandlinger for å gi dyrene bedre 
rettsvern.

GRØNT LYS 

FOR DYRE- 

MIS HANDLING

I ENKELTE KULTURER er det 
vanlig å ofre dyr, disse geitene ble 
ofret til guden Kali noen minutter 
etter at dette bildet ble tatt. 
Dyreofring må forbys i Norge.



Fyrverkeri – skrekk eller glede?
Vår langvarige tradisjon med fyrverkeri på 
nyttårsaften er til stor glede for mange, mens 
det for andre er kilde til blant annet frykt og 
skader. Dyrebeskyttelsen Norge, sammen 
med blant annet øyelege Nils Bull, arbeider 
for at dagens lovverk endres slik at det blir 
forbudt med fyrverkeri for privatpersoner. 

Hvert år gis det en generell tillatelse for 
bruk av fyrverkeri for privatpersoner mellom 
kl. 18.00 på nyttårsaften til kl. 02.00 på 1. nytt - 
årsdag. Dessverre er det en del mennesker 
som velger å sende opp fyrverkeri utenom 
dette tidsrommet, noe som gjør det vanske-
lig å skjerme både tamme dyr og mennesker 
som påvirkes negativt av fyrverkeriet. Når 
det gjelder ville dyr, kan vi ikke engang 
forsøke å beskytte dem på annen måte enn  
å la være å sende opp fyrverkeri. 

For mange vil nok bare tanken på en 
nyttårsaften uten fyrverkeri medføre sterke 
protester. Dette er noe vi «alltid» har gjort  
og som vi vil fortsette å gjøre, uavhengig av 
konsekvensene for andre. Vi håper allikevel 
at stadig flere er villig til å ha en annerledes 
nyttårsfeiring, for å forhindre at mange dyr 
og mennesker tilbringer deler av jul og 
nyttår i frykt og ubehag. 

Dersom du støtter forbud mot fyrverkeri 
i privat regi, kan du signere vårt opprop her: 
www.dyrebeskyttelsen.no/2020/12/21/pres-
semelding-krever-forbud-mot-fyrverke-
ri-i-privat-regi/ 

Samfunnet og lovverket er stadig i endring
Dyrevelferdsloven sier blant annet at dyr skal 
behandles godt og beskyttes mot fare for 
unødige påkjenninger og belastninger. Ord 
som «unødig» åpner for skjønn, som ofte 
bygger på avveining mellom ulike interesser 
som faglig kunnskap, etiske  vurderinger, øko - 
nomi, tradisjon, religion og kultur. I forarbeid-
ene til dyrevelferdsloven står det; «Tradisjon, 
kultur og religion kan dermed ikke alene være 
avgjørende for å tillate handlinger som faglig 
fremstår som dyrevernmessig uforsvarlig». 

Hva som er god dyrevelferd og hva som er 
akseptabelt å utsette dyr for, har og vil endre 
seg med tiden. Ny kunnskap og  samfunnets 
holdninger vil være med på å forandre hva 
som kan godtas innenfor kultur, tradisjon og 
religion. Ett godt eks empel på dette er avvik-
lingen av pelsdyr næringen. Her har samfun-
nets holdning endret seg over tid, og den 
generelle opp fatningen har gått fra pels som 
et status symbol til en uetisk produsert vare. 

Dyrevelferd er et tema stadig flere nord-
menn engasjerer seg i. Det kan være alt fra 
hundetrening til dyrevelferd i kjøttindustrien. 
Befolkningens engasjement vil være med på 
å påvirke hvordan dyrene skal ha det i Norge 
i fremtiden. I noen tilfeller vil det påvirke 
utførelse av religion, utvikling av tradisjoner 
og hvordan man lever i ulike kulturer. 

En annen viktig faktor som vedlike-
holder dårlig dyrevelferd, er økonomi, og  
da spesielt i næringer med dyr. Men også i 
private dyrehold vil økonomi kunne være 
avgjørende for god helse og god dyrevelferd.  n
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KILDER: 

Dyrevelferdsloven https://lovdata.no/dokument/NL/
lov/2009-06-19-97 

Inger Helene Stenevik og Cecilie Marie Mejdell. 
Dyrevelfersloven: kommentarutgave, 2011

Slakting uten bedøving før avblødning, 
Veterinærinstituttet, 2008. www.vetinst.no/
rapporter-og-publikasjoner/rapporter/2008/slakting-
uten-bedving-fr-avbldning/_/attachment/download/
aa803f56-f272-415d-9e0d-2307fa3e0ce5:baef93
15ed7bf7a11866a4aff8744fffa130033a/2008_2_
Slakting%20uten%20bed%C3%B8ving%20
f%C3%B8r%20avbl%C3%B8dning.pdf 

Ber om etiske merking på kjøtt fra dyr slaktet uten 
bedøvelse, Dyrebeskyttelsen Norge, 2019. www.
dyrebeskyttelsen.no/2019/07/11/ber-om-etisk-
merking-pa-kjott-fra-dyr-slaktet-uten-bedovelse/ 

Forbyr rituell slakting: Jøder og muslimer raser, 
Nettavisen, 2019. www.nettavisen.no/nyheter/
utenriks/forbyr-rituell-slakting-joder-og-muslimer-
raser/s/12-95-3423577118

EU Court backs ban on animal slaughter without 
stunning, BBC News, 2020. www.bbc.com/news/
world-europe-55344971 

Vurderer å politianmelde voodoo-virksomhet, TV2 
Nyheter, 2020. www.tv2.no/a/11582744/

https://www.sb.no/nei-rituelle-ofringer-her-er-ikke-
greit/o/5-73-1241917

Krever forbud mot fyrverkeri i privat regi, 
Dyrebeskyttelsen Norge, 2020. www.
dyrebeskyttelsen.no/2020/12/21/pressemelding-
krever-forbud-mot-fyrverkeri-i-privat-regi/ 

Å tviholde på verdier, vaner og tradisjoner kan være 
ødeleggende for et samfunn, Astrid J. Nyland i 
forskning.no, 2018. https://forskning.no/arkeologi-
historie-innvandring/a-tviholde-pa-verdier-vaner-
og-tradisjoner-kan-vaere-odeleggende-for-et-
samfunn/1257589 

DRONEDISPLAY er et godt alternativ til fyrverkeri. Dronene forteller historien om tedyrking i et distrikt i Kina.
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– nå og for alltid
 

Ta kontakt med oss for mer informasjon
Telefon 23 13 92 50

www.dyrebeskyttelsen.noRespekt for individet

Dyrebeskyttelsen Norge kjemper for at alle dyr skal  
bli behandlet med respekt og medfølelse. Hvert år tar vi  

hånd om tusenvis av hjemløse dyr.
 

En testamentarisk gave
vil hjelpe oss å redde liv. 

Ikke bare nå,  
men i mange år

framover.
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derfor firt ned sammen med en rednings-
mann fra helikopteret. 

- Da vi kom ned på bakken ble vi stående 
på stedet samtidig som vi var festet til heli-
kopteret. Dette for at vi kunne bli hurtig 
evakuert ut av området hvis nødvendig. 
Redningsmannen og jeg ble deretter stående 
statisk mens hunden ble sendt i søk, koblet 
til en langline. Langlinen var på for å sikre 
hunden hvis den skulle sette seg fast, noe 
den gjorde flere ganger, forklarer Cortsen. 

Cortsen deltok i søkene på Gjerdrum, 
sammen med sin firbente kollega Piko (7 år). 
Piko og flere av de andre hundene, ble skadet 
under arbeidet i rasområdet, noe som under-
streker at slikt søksarbeid også innebærer en 
risiko for hjelpemannskapet.

Dobbeltsjekker hver markering
For å gjøre søket effektivt og tidsbesparende, 
blir eventuelle markeringer dobbeltsjekket, 
før man sender inn redningsmannskap. Om 
hunden har markert er det enda en ny stor 
prosess som blir satt i gang før man involverer 
redningsmannskapet. For å være sikker på at 
hundens markering er korrekt blir en ny 
hundeekvipasje sendt ut i søk i samme område. 

- Ved interesse eller markering trekker 
ekvipasjen seg ut og en ny ekvipasje blir satt 
inn i samme søksområdet uten å vite hvor 
forrige hund har vært. Hvis det ble vist in-
teresse eller man fikk markering på nytt, 
trakk ekvipasjen seg tilbake og USAR-mann-
skaper å grave. Hver gang en ekvipasje var 
ute og søkte, ble vi sikret av USAR-mann-
skap fra redningsavdelingen ved Oslo brann 
og redningsetat (OBRE), forteller Cortsen.

Hundene er en svært viktig ressurs for 
politiet og en viktig del av hvorfor politiet og 
redningsmannskapet hadde så stor suksess 
med å finne menneskene som ble tatt av 
skredet. Uten de firbeinte heltene hadde 
søket vært mye vanskeligere, og resultatet 
kunne vært svært annerledes. 

Treningen de firbeinte får før de blir en del 
av redningsmannskapet er essensielt for at 
søket skal foregå så optimalt som overhodet 
mulig. Hundene blir utsatt for en risiko når 
de blir senket ned slik de ble i Gjerdrum, 
men med hjelp av overvåkning på kamera 
og godt samarbeid med hundeføreren, blir 
risikoen mindre.  n

D a skredalarmen gikk, natt til 30. 
desember, var nødetatene raskt på 
plass. De firbente heltene som bistod 

redningspatruljene under skredet på Gjerdrum, 
var en viktig ressurs for politiet og i arbeidet 
med å finne de savnede i rasområdet.

Kamp mot klokka
Når større katastrofer inntreffer, er det en 
kamp mot klokka for å redde de som er 
rammet. Da raset inntraff på Ask i Gjerdrum, 
var det kaldt vær og midt på natten. Det ble 

raskt stadfestet at raset mest sannsynlig 
bestod av kvikkleire, og det var naturlig å 
anta at mange av husene som var rammet 
hadde beboere som lå og sov på tidspunktet 
raset skjedde.

Bruk av søkshunder til arbeid i slike 
katastrofer har blitt et viktig verktøy for 
politi og redningsmannskap. Hundene som 
blir sendt inn i slike områder besitter en 
rekke egenskaper som gjør at de kan være 
mer effektive enn menneskelige ressurser.

- Hundens luktesans er essensiell og 
bidrar med å løse oppdrag vesentlig raskere 

enn ved hjelp av annet verktøy. Dette betyr 
at de er med på å oppklare straffesaker, 
forebygge ny kriminalitet, de kan brukes i 
skarpe oppdrag og ikke minst være med på å 
redde liv, forteller Kenneth Cortsen, avsnitts-
leder ved hundetjenesten i Oslo. 

Fare for nye ras
Grunnet de ustabile massene i raset, var det 
kun mulig å ta seg til skredområde ved bruk 
av helikopter de første dagene, da det var 
fare for nye ras. Hund og hundefører ble 

BRUK AV HUNDER til søk gjør jobben med å finne mennesker langt enklere.

Er du eller noen du kjenner rammet av raset i Gjerdrum? 
Vår lokalavdeling, Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus kan tilby midlertidig hjem om man ikke har mulighet til å ha familiedyret 
sitt inntil man finner en varig løsning. De kan også hjelpe med utstyr og fôr som dyret ditt måtte trenge.
Kontakt vår lokalavdeling på post@dooa.no eller hund@dooa.no

Strenge krav til 
utdanning av hundene 
Som mennesker, må også patruljehun-
dene ved hundetjenesten i politiet 
gjennomføre utdanning og trening før 
de blir kvalifisert til å begi seg ut på 
redningsaksjoner. Slike aksjoner som i 
Gjerdrum er ekstremt krevende for 
hund og fører, så hundene må gjennom 
en sertifisering på fire moduler for å bli 
USAR- sertifisert. 

- Patruljehundene ved Oslo politidis-
trikt har en grunnutdanning gjennom 
Politihøgskolen (PHS). Dette er en 
utdanning som er lik for alle politihun-
dene i Norge. Oslo politidistrikt har 
tidligere besluttet at patruljehundene 
ved Hundetjenesten i Oslo skal være 
sertifiserte på USAR. Dette står for 
Urban Search And Rescue og betyr søk i 
sammenraste bygninger og annet utfor-
drende miljø. Sertifiseringen består av 
fire moduler; teori ved mannskaper fra 
OBRE, entrings- og tautrening ved 
mannskaper fra OBRE, søksutvikling av 
hundene og samtrening og øvelser med 
OBRE. Dette har gitt hundene gode 
forutsetninger for å søke i et slikt miljø 
som var på Gjerdrum, samtidig som 
samhandlingen med OBRE fungerte 
optimalt, forklarer Cortsen.

HELTENE
fra Gjerdrum

Hunder er ikke bare menneskets bestevenn, med riktig utdannelse 
kan de også være superhelter. Etter skredet i Gjerdrum var hundene 
en viktig ressurs for politiet og redningsmannskapet. De var med 
på å finne mennesker og dyr i et vanskelig og farlig terreng. 
TEKST: PERNILLE TEGN, PRAKTIKANT DYREBESKYTTELSEN NORGE  ┃ ALLE  FOTO: PRIVAT

POLITIHUNDENE har forsterket vest, potesokker og ofte munnkurv 
som beskyttelse under oppdrag. Likevel ble flere av hundene skadet 
under søkene, blant annet Piko, som ble sykemeldt et par uker.
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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. 

NØDHJELPSKORT 
OG NØKKELRING

Nødhjelpskort og nøkkelring for dyreeiere. 
Praktisk hvis man er dyreeier og skulle bli 
akutt syk, for å varsle om at man har dyr 
hjemme. På kortet kan man fylle ut infor-
masjon om hva slags dyr man har, og hvem 
man skal kontakte om noe skjer med deg. 
Kortet oppbevares i lommeboken. Pakken 
inneholder også en smart nøkkelring med 
teksten: «Jeg har dyr som er alene hjemme».

Marineblå t-skjorte unisex med Dyre-
beskyttelsen Norge retro-logo. I mykt 
bomullsstoff og kommer i størrelsene  
XS – 2XL.

Denne flotte fuglemateren fra SingingFriend 
er enkel å montere og frisker opp et hvert 
uteområde! Fuglemateren kommer i fargene 
olivengrønn, turkis og svart. Monteres enkelt 
rundt stolpe/tre med medfølgende borrelås 
eller skruefeste. Vekt: 200 gram. Høyde: 17 cm.

Du kan
betale med

 
i vår nettbutikk

UNISEX T-SKJORT  
MED RETROLOGO

299,-299,-

80,-80,-

Svart unisex t-skjorte med svart potetrykk 
på brystet. T-skjorten kommer i bambus, 
som gjør at den puster godt. Kommer i 
størrelsene S – 2XL.

UNISEX T-SKJORTE I BAMBUS

299,-299,-

Bli klar til turen med denne pakken! 
Turpakken inneholder førstehjelpskrin til 
hund/katt, sammenleggbar mat-/vannskål 
på 0,5 liter og adressetønne som man kan 
feste til selen/halsbåndet.

STOR TURPAKKE

225,-225,-

Gråblå gymbag med Dyrebeskyttelsen Norges 
logo. Denne passer perfekt til store og små, 
og kommer med bærestropper som gjør den 
behagelig å bære. Bagen er laget av økologisk 
bomull. Gymbagen er 39×46 cm. stor.

GYMBAG
175,-175,-

EVIE FUGLEMATER 
FRA SINGINGFRIEND

Bruk av korrigeringer 
i treningen kan redusere 
hundens velferd
Treningsmetoder for hund spenner fra de som belønner riktig  
atferd gjennom forskjellige typer belønninger og enten ignorerer 
eller forhindrer feil atferd (belønningsbasert trening), til de som 
korrigerer feil atferd gjennom forskjellige typer psykiske eller 
 fysiske ubehag, slik at hunden på den måten utfører riktig atferd 
(korrigeringsbasert/straffbasert/aversivbasert trening).

TEKST: ARTIKKELEN ER HENTET MED TILLATELE FRA NETTSTEDET «HUN OM HUND» OG SKREVET AV EMMA MARY GARLANT

FOTO: SHUTTERSTOCK

199,-199,-
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Spyttprøvene viste en økning i kortisol-
nivåer etter trening hos hundene som ble 
trent korrigeringsbasert, sammenlignet med 
hundene som ble trent med belønnings-
baserte metoder. Mens optimismebias-testen 
viste at hundene som ble trent korrigerings-
basert, var mer pessimistiske enn hundene 
som ble trent belønningsbasert.

Konklusjon
Disse resultatene slutter seg til rekken  
over studier som indikerer at bruk av 
 korrigeringer i treningen er en trussel 
for hundenes velferd – både i og utenom 
treningssammenheng.  n

H vis vi f.eks. vil ha hunden til å ikke 
tigge ved middagsbordet, vil en som 
driver med belønningsbasert trening, 

belønne hunden når han ikke tigger og 
ignorere hunden hvis han tigger. Mens en 
som driver med korrigeringsbasert trening 
vil kjefte på hunden når han tigger og  
ignorere hunden når han ikke tigger.

I midten av spekteret har du de som 
bruker begge deler, altså både belønner 
riktig atferd og korrigerer feil atferd (ofte 
kalt «balansert» trening).

Det finnes allerede studier som viser at 
bruk av korrigeringer, kan ha en negativ 
innvirkning på hundens velferd. Blant annet 
ble det i 2017 utgitt to uavhengige over-
siktsartikler som begge konkluderte med at 
bruken av diverse ubehag er korrelert med 
tegn på redusert velferd hos hunder. Spesielt 
ser man en sammenheng mellom disse 
metodene og stress og atferdsproblemer, slik 
som frykt og aggresjon. Dette i motsetning 
til belønningsbaserte metoder.

Imidlertid har de fleste studiene sett på 
sports- og arbeidshunder, ikke den typiske 
familiehunden, som jo er mest relevant for 
de fleste. I tillegg har de fleste vært basert på 
rapporteringer fra eieren, kontra objektive 
observasjoner av forskere.

I en studie utgitt i desember, ville forskerne 
derfor sammenligne velferden til familie-
hunder som ble trent gjennom belønnings-
baserte metoder med de som ble trent med 
korrigeringer.

På kursene skulle hundene lære hverdags-
lydighet, bl.a. å sitte, legge seg, komme på 
innkalling og ikke hoppe på mennesker.

For å evaluere hundenes velferd under 
treningen, ble hundene filmet. Videoopp-
takene ble brukt til å undersøke frekvensen 
av stressrelatert atferd (bl.a. snuteslikk, 
gjesping og pesing) og hundenes kropps-
holdning (om hunden var anspent eller 
avslappet).

I tillegg ble det tatt spyttprøver både før 
og etter treningen for å analysere konsentra-
sjonen av stresshormoner.

Sist, men ikke minst, for å evaluere 
 velferd utenfor treningssituasjonen, deltok 
hunder i en validert test som måler hundens 
optimismebias: om de er optimistiske eller 
pessimistiske. Det antas at hunder som er 
optimistiske, er hunder med en mer positiv 
sinnsstemning enn hunder som er pessi-
mistiske.

Resultater
Videoopptakene viste at hundene fra  
begge gruppene der korrigeringer ble brukt, 
viste mer stressrelatert atferd, slik som 
 pesing, de var oftere anspent og hadde  
oftere senket kropp enn hundene som  
ble trent med belønningsbaserte  
metoder.

METODER: 

•  92 familiehunder var med i studien, som alle deltok på hundekurs.

•  Kursene var basert på tre typer treningsmetoder:

•  Tre av kursene var belønningsbaserte (42 hunder).

•  To av kursene var korrigeringsbaserte (28 hunder).

•  To av kursene var basert på både belønning og korrigeringer (22 hunder).

FOTO: SHUTTERSTOCK

KILDE: 
Does training method matter?  
Evidence for the negative impact of aversive-based  
methods on companion dog welfare (2020)

DET ER EN GLEDE å ha en hund 
som viser entusiasme ved innkalling.
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G årdskatten har en viktig og nyttig 
funksjon. Den er låvens og gårdens 
vokter, som holder smågnagere unna 

både for fôr og fe, men dette gjør også pus 
sårbar for parasitter av mange slag. 

Utekatter er mer utsatt for sykdom
Undersøkelser viser at utekatter i overveld-
ende grad har blandingsinfeksjoner; 1 av 4 
katter har innvollsorm og 1 av 5 har spol-
orm. En utekatt kan i gjennomsnitt skille ut 
4 millioner spolormegg i måneden. Eggene 
kan overleve i flere år i omgivelsene, og 
katten smittes via egg som ligger i avføring. 
Noe mange ikke vet er at hvis katten er 
tungpustet og trøtt kan den ha fått kattens 
lungeorm. Katten smittes enten ved å slikke 
på gress som har vært i berøring med snegler, 

eller gjennom byttedyr som har spist snegler. 
Symptomene viser seg om vinteren, når 
larvene vandrer til lungene og utvikler seg 
til lungeorm. Konklusjonen er at der det er 
katt, er det ormeegg og orm. 

- Det enkleste er å sørge for å gi katten en 
kur fra veterinær som virker mot all orm. 
Utekatter ferdes over alt, og det er umulig å 
følge med på hva den foretar seg og hva den 
spiser. Derfor er det helt avgjørende for 
kattens helse at man sørger for behandlende 
eller forebyggende pleie mot flått, parasitter 
og orm, sier veterinær Hilde Landfald, ved 
AniCura Dyresykehus Stjørdal. 

De fleste bønder har mer enn nok å tenke 
på med driften av en gård, lange arbeidsdager 
og mye hardt arbeid. Katten klarer seg selv, og 
derfor kan gårdskatten faktisk bli tatt litt vel 
mye for gitt, selv om den gjør en viktig jobb. n

Ta vare på
GÅRDSKATTEN!
Det er rundt 40 000 gårder i Norge, og alle gårder har 
 jo minst én katt. Men hvordan har gårdskattene det?  
Er det bare bonderomantikk og idyll?
TEKST: INGALILL SANDAL, SENIOR PR INVOLVE. FOTO: SHUTTERSTOCK

Noen gode råd fra veterinær til bønder med gårdskatter 

•   Gårdskatter er ivrige jegere og må derfor ha regelmessig ormekur. Det finnes både 
effektive tabletter og spot-on kur som fås hos veterinær. Hvis det kommer veterinær 
til gården, be om å ta en kattesjekk i samme slengen.

•   Vær bevisst på å sterilisere katten allerede i 6 måneders alder. Det er en myte at 
 katten bør få ett kull først. Det er flere katter enn hjem til å ta seg av dem. Hvis man 
ikke kontrollerer dette kan det føre til mer sykdom, villkatter og innavl.

•    Gårdskatter ferdes over alt i naturen og er utsatt for flått, lopper og andre parasitter. 
Det finnes effektive flåtthalsbånd, piller og spot-on kur. Fås hos veterinær. 

•   Selv om katten har pels, er den ikke klar for minusgrader. Sørg for at gårdskatten  
får ly og varme, mat og drikke.

•    Katter liker melk, men tåler det faktisk ikke. Katten skal ha vann!

•    En gårdskatt trenger omsorg og pleie. Norske bønder er snille med kattene sine,  
men det kan sikkert være lett i en travel hverdag å overse at kattens helse må tas  
i betraktning for at katten skal ha det bra, og kunne gjøre jobben sin på garden. 
 Derfor kan rådene over være en grei huskeliste, forklarer Landfald. 

FOTO:  SHUTTERSTOCK

FOTO:  SHUTTERSTOCK

GÅRDSKATTEN skal også ha nødvendig stell, pleie og veterinærbehandling.
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VARMENDE SUPPER
Starten på 2021 har vært kald over store deler av landet. Da passer det perfekt å lage mat som varmer  
– som suppe. Grunnbasisen for de fleste supper er å steke grønnsaker, så helle over kraft/væske og koke opp.  
Har du først fått dette i fingrene, kan man lage supper på alt!

Hjemmelaget suppe er enklere enn man tror, og denne kan du  
lage selv på hektiske dager. Blanding av kantarell, piggsopp, 
 traktkantarell er å foretrekke, men du kan også bruke champignon 
eller aromasopp fra butikken, eller frossen skogsoppblanding fra 
frysedisken.

Du trenger:
•  350-400 g fersk sopp av eget ønske – gjerne aromasopp, kantarell, 

traktkantarell og piggsopp
• 8 dl grønnsaksbuljong (1 terning)
• 3 dl matfløte/kremfløte/vegansk fløte
• 1 ss maizena
• 1 gul løk, finhakket/4 sjalottløk
• 1 ss finhakket persille
• Salt og pepper
• Smør/olje til steking
• Hvitløksbrød/annet godt brød

1.  Børst soppen og strimle den i små biter. Finhakk løk.
2.  Stek sopp og løk i smør/olje i en kasserolle. Salte og pepre etter 

eget ønske. Tilsett fløte og la det trekke på svak varme. Spe ut 
med buljong og tilsett maizena for å få suppen tykkere. 

3.  Varm suppen på svak varme til soppen er myk, og soppsmaken 
setter seg i suppen. Tilsett finhakket persille mot slutten av 
koketiden, eller dryss dette over suppen rett før servering.

Server suppen varm med godt brød til!

Denne suppen er kjapp å lage, og kan enkelt gjøres mer  
krydrete om du tilsetter fersk ingefær eller mer chili.

Du trenger:
• 500 g søtpotet
• 200 g gulrøtter
• 3 hvitløksfedd
• ½ rød chili
• 6 dl grønnsakskraft (ferdig blandet buljong)
• 1 boks kokosmelk (400 g)
• 1 stk lime
• Nøytral olje til steking
• Salt og pepper
• Frisk koriander

1.  Skjær søtpotet og gulrot i små skiver og hakk løk,  
hvitløk og chili.

2.  Fres løk, søtpotet og gulrot i en dyp kasserolle med olje i et par 
minutter. Tilsett hvitløk og chili og la det frese ett minutt til.  
Hel over kraften og kokosmelken og la suppen koke under 
 omrøring til alle grønnsakene er møre (cirka 15 minutter).

3.  Bruk en blender eller stavmikser og kjør suppen jevn og glatt. 
Smak til med salt og pepper og limesaft. Spe ut med litt vann  
om du ønsker en tynnere konsistens.

Server suppen med frisk koriander, en «dæsj» med yoghurt  
naturell og godt brød til.

Potetsuppe (3-4 porsjoner)
Poteten kan brukes til alt, sies det. Så hvorfor 
ikke la den spille hovedrollen i en suppe? 
 Potetsuppe er populært både på de britiske øyer 
og i Frankrike, og burde få mer anerkjennelse i 
Norge også. Trøffelolje hever smaken, men prøv 
deg frem med litt og litt, slik at oljen ikke 
 dominerer smaken i suppen. 

Du trenger:
•  500 g poteter, skrellet og skjært i biter  

(behold gjerne skallet på)
• 1 gul løk, finhakket
• 8 dl grønnsaksbuljong
• 2 dl matfløte/kremfløte/vegansk fløte
• Smør/olje til steking
• Salt og pepper
• Trøffelolje
• Krutonger

1.  Fres løk i en dyp kasserolle med olje/smør  
et par minutter, til løken har blitt blank. 

2.  Tilsett potetene, hell over buljong  
og la det koke til grønnsakene er mørnet, 
cirka 20 minutter. Tilsett fløte og kok videre 
på lav varme.

3.  Bruk en blender eller stavmikser og kjør 
suppen jevn og glatt. Smak til med salt  
og pepper.

Topp suppen med krutonger og et par dråper 
trøffelolje.

Gulrot- og søtpotetsuppe
(3-4 porsjoner)

Skogsoppsuppe
(3-4 personer)
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sjelden skade hos dyr, men en vanlig skade 
når dyr utsettes for vold. Denne saken ble 
kun vurdert som brudd på dyrevelferdslo-
ven. Domfelte ble tiltalt og dømt for å ikke 
ha beskyttet hunden mot skade, og for at 
veterinær ikke ble oppsøkt før det var  
gått flere dager etter skade. Saken ble ikke 
etterforsket som vold mot hunden, eller  
som et ledd i vold i nære relasjoner. Dyre-
beskytt elsen Norge mener dette burde vært 

gjort. Den psykiske volden man må anta  
at barna og mor i huset har blitt utsatt for i 
forbindelse med hundens alvorlige skader, 
har ikke blitt tatt på alvor. Den domfelte  
fikk beholde familiens andre hund. I dette 
tilfellet mener vi domfelte burde vært fra- 
tatt retten til å holde dyr. Etter vårt syn  
må  politiet og rettssystemet vurdere om 
hunden kan ha blitt mishandlet for å på- 
føre et annet familie medlem lidelse.  

Hvis det er tilfelle, må det vektlegges som et 
skjerpende element.

Dyrebeskyttelsen Norges erfaring er at  
de fleste voldshendelser mot dyr i dag blir 
henlagt. Dersom det foreligger tiltale, er det  
i all hovedsak etter dyrevelferdsloven. Vi 
mener straffeloven må utformes slik at både 
sårbare mennesker og dyr blir tilstrekkelig 
ivaretatt.  n

Dyrebeskyttelsen Norge er opptatt av 
dyrs rolle i saker om vold i nære rela-
sjoner. Derfor mener vi det er helt nød - 

vendig at lovverket håndterer komplekse 
voldskonstellasjoner der dyr blir brukt som 
et instrument i volden. For det første må 
politiet og Mattilsynet ha mulighet til å ta 
dyr i midlertidig forvaring også i andre 
situasjoner enn ved rene brudd på dyrevel-
ferdsloven. For det andre må vold og trussel 
om vold mot familiedyr være skjerpende når 
det skjer som ledd i annen voldsutøvelse.

Krisesentre etterlyser hjelp til dyrepass
NRK Vestfold og Telemark kom 16.12.2020 
med et rop om hjelp fra krisesentrene i de to 
kommunene. Begge etterlyser en fast støtte-
ordning for dyrepass, siden det i dag ikke er 
mulig å ta med familiedyret på krisesentrene.

Artikkelen forteller at personer som har 
levd i familier med vold, ofte uttrykker at det 
har vært framsatt trusler om å skade familie-
dyret eller at dyret har blitt skadet som 
straff. Dette er med på å skape enorm frykt.

Familiedyr i midlertidig forvaring
Voldsproblematikk i nære relasjoner er ofte 
kompleks, og det er mange faktorer som er 
med på å vedlikeholde et voldelig forhold. 
Familiedyr kan være involvert på ulike måter. 
I tillegg til direkte fysisk vold (mishandling) 
mot familiedyret, kan dyret også brukes som 

et maktmiddel. Eksempler på dette er når 
det fremsettes trusler mot barn om å avlive 
familiedyret, eller kvinner som ikke våger å 
forlate en voldelig partner på grunn av frykt 
for hva som kan skje med dyret. Familiedyr 
kan slik være en viktig faktor i oppretthold-
elsen av en voldelig relasjon.

Dyrebeskyttelsen Norge oppfordret 
derfor i sitt høringssvar til at politiet og 
Mattilsynet må få myndighet til å ta dyr i 
midlertidig forvaring, også i andre situasjoner 
enn ved rene brudd på dyrevelferdsloven. 
Dette gjelder saker der det ikke nødvendig-
vis foreligger konkrete holdepunkter for at 
dyrevelferdsloven brytes. I husholdninger 
der mennesker blir mishandlet eller utsatt 
for omsorgssvikt viser forskning at dyrene 
også står i fare for det samme. Frykten for at 
dyret skal utsettes for mishandling eller på 
annen måte bli skadelidende, er skadelig i 
seg selv. I slike tilfeller kan det være svært 
viktig for de involverte å vite at dyret har  
det trygt.

Dyr tortureres til døde for å straffe mennesker
Dyrebeskyttelsen Norge mener videre at det 
må være sterkt skjerpende når dyr for ek-
sempel tortureres til døde for å straffe en 
annen person. Det finnes mange eksempler 
på at rettssystemet ikke klarer å fange opp 
slike alvorlige voldshendelser i form av 
tortur av dyr som et ledd i annen volds-
problematikk.

Ett eksempel er en dom fra Høyesterett 
der en mann knekte nakken på to katter for 
å hevne seg på sin tidligere ektefelle. Dette 
ble av Høyesterett kun vurdert som en feil-
aktig avliving av kattene. Den psykiske 
volden som ble utøvd mot tidligere ektefelle, 
ble ikke tillagt vekt.

Ett annet eksempel er en sak fra Agder 
lagmannsrett. Familiens hund ble ved flere 
tilfeller alvorlig forbrent. Brannskade er en 

Tekst: Birgitte Fineid, 
veterinærfaglig rådgiver Dyrebeskyttelsen NorgeKronikk

FOTO: ANNE K. HARKESTAD
FOTO: SHUTTERSTOCK

Vold mot dyr  
brukes som maktmiddel 
i  voldelige familier
Det er foreslått endringer i straffeprosessloven og straffeloven. I forbindelse med 
høringen mener Dyrebeskyttelsen Norge at dyr som blir brukt som maktmiddel 
i voldelige relasjoner må trygges. Vold mot dyr må også være skjerpende i saker 
om vold i nære relasjoner. 

NÅR DYR blir utsatt for vold er 
mennesker i faresonen og når 
mennesker blir utsatt for vold er 
dyr i faresonen. Straffeloven må 
beskytte både mennesker og dyr.
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veldig synliggjort i 
distriktet. DNH var 
blant annet med på en 
lokal TV-serie, der et kamera-
team fulgte oss ut på flere oppdrag. Vi fikk 
da også en veldig god  mulighet til å opplyse 
om dyrevelferd for flere typer familiedyr.

Lokalavis og VG hjalp oss når vi fikk  
inn en katt som var skutt med 8 haglskudd, 
dette engasjerte folk over hele landet og vi 
fikk donasjoner nok til å dekke operasjon 
for katten Linda. Mye medieomtale har også 
resultert i flere donasjoner, frivillige og 
fosterhjem. 

Innsamlings- og 
informasjons-
arbeid er svært 
viktig
Vi har også 
jobbet aktivt 

med å øke salget 
av vår jule-

kalender og har fått 
sponset både hudpleie 

og iPhone ifra lokale 
aktører til bruk som 

 premier. Salget vårt økte med 
cirka 60 prosent i 2020, da vi hadde mange 
frivillige som solgte for oss. 

Lokalavdelingen har ønsket å bruke  
tid på opplysningsarbeid, og har derfor hatt 
forelesninger om dyrevelferd på skoler i 
noen av kommunene i distriktet. Flere sko-
ler har samlet inn penger til organisa sjonen 
i etterkant av dette, og vi har sett  
et større engasjement og forståelse for 
 dyrevelferd.

Drømmer om et hjelpesenter
DNH var heldig og mottok en arv på 1.5 
millioner kroner som er øremerket et hjelpe-
senter, og vi har jobbet iherdig med å spare 
penger til dette formålet de siste tre årene. 
2021 er året vi aktivt kommer til å gå inn for 
å få et hjelpesenter i vårt distrikt. Det er opp - 
arbeidet en plan rettet imot kommunene og 
opp imot media.

Håpet er å få kommunal støtte, driftsmidler 
og festetomt – og ved hjelp av media skaffe 
donasjoner i form av tjenester eller midler. 

Vårt mål for de neste 10 årene er å ha et 
operativt hjelpesenter med en frivillig vakt-
ordning. Ønsket er å kunne hjelpe flere dyr  
i nød i vårt distrikt enn vi klarer i dag. Vi 
jobbet også tett opp imot Mattilsynet, politiet 
og dyrlegene i distriktet, og tar inn de dyrene 
som trenger vår hjelp. Vår lokalavdeling 
ønsker også at kommunene skal få på plass 
en dyrevelferdsplan. Vi går en spennende tid 
i møte og gleder oss til fortsettelsen. n

Hilsen oss i Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland

D yrebeskyttelsen Norge Haugaland 
ble stiftet i januar 2010 og er en 
lokalavdeling som dekker kommun ene 

Haugesund, Bokn, Karmøy, Tysvær, Utsira og 
Vindafjord. Per 2020 er det 100 000 innbyggere 
fordelt i dette området, og svært mange dyr.

Var et stort behov for en lokalavdeling i området
Det startet med engasjerte frivillige og lite 
annet, og behovet for en lokalavdeling var 
stort. Et styre ble satt og dermed var en gjeng 
med dyrevernere i gang på Haugalandet. 

I tiden før det var vanlig med sosiale 
medier og Vipps, ble mesteparten av midlene 
til dyrevelferdsarbeidet samlet inn ved å 
arrangere blant annet loppemarked, kafe  
og loddsalg. Det var mange frivillige i gang 
da det ble arrangert loppemarked i et 100 
kvadratmeter stort lokale, som vi fikk sponset. 
Fosterhjem ble rekruttert ved å holde åpne 
fosterhjemssamlinger og gleden var stor 
over at mange ønsket å åpne hjemmene  
sine for dyr i nød. 

Adopsjonsdager ble holdt jevnlig, og 
avdelingen var heldig da vi som regel fikk 
låne lokaler til dette. I tillegg til å henge opp 
plakater, fikk vi også hjelp av lokalradio 
med å få budskapet om vår nye lokalavdel-
ing ut til befolkningen i området. 

Lykken var stor da vi fikk lov til å fast 
bruke et konferanserom på et av byens 
hoteller, som kontor og møterom. Vi fikk  
da en fast dag i uken der en kunne komme 
innom for en prat. Dette hjalp oss til å være 
enda mer tilgjengelige. Vi fikk også et 
 samlingspunkt for både styret og frivillige.

Hjulpet mange ulike dyr
Iherdige frivillige har hentet inn mange  
dyr på Haugalandet, deriblant katter, kaniner, 
hunder, fugler, reptiler og ulike ville dyr.  
Det ble blant annet hentet inn en ugle som 
hadde landet utmattet på en fiskebåt i Norske- 

havet. Gardar ble kjørt i syv timer til et 
viltsykehus og ble helt rehabilitert, alt 
 takket være et voldsomt engasjement fra 
frivillige som tok hele reisen. 

Vår lokalavdeling har også tatt turen til 
andre siden av landet for å omplassere et dyr 
som var hentet ut fra et voldelig hjem, kun 
for at det skulle få en sjanse til et godt liv. 

Digitale løsninger har forenklet arbeidet
De siste årene har sosiale medier og Vipps 
forenklet arbeidet med å kunne nå ut til 
befolkningen på Haugalandet. En egen 

Facebook-side for avdelingen ble opprettet, 
samt muligheten for å donere penger via Vipps.

Vi har jobbet målrettet med sosiale medier 
for å synligjøre vårt arbeid og samtidig øke 
kunnskapen om dyrevelferd. For å øke inn-
tektene til avdelingen hadde vi blant annet 
kampanjer rettet mot grasrotandelen, noe 
som resulterte i en økning i inntekten vår  
på over 50 prosent. 

Økt synlighet i media har ført til økte ressurser
Avdelingen er også aktive med å varsle 
media om saker, og blir på denne måten 

MANGE AV lokalavdel ing-
ene i organisasjonen står på 
stand flere ganger i året, for 
å øke oppmerksomheten 
rundt arbeidet som gjøres 
gjennom informasjonsar-
beid og for å sanke nye 
medlemmer til organisa-
sjonen.

Dyrebeskyttelsen 
Norge Haugaland 
gjennom 10 år
Bli bedre kjent med vår lokalavdeling Dyrebeskyttelsen Norge 
Haugaland (DNH), som fylte 10 år i 2020.
TEKST: ELISABETH ELLINGSEN, STYRELEDER DYREBESKYTTELSEN NORGE HAUGALAND. ALLE FOTO: DYREBESKYTTELSEN NORGE HAUGALAND

DYREBESKYTTELSEN NORGE hjelper mange ulike dyr i løpet av året. Bildet viser et lite knippe av alle dyrene som fikk hjelp 
i løpet av 2020.

LOKALAVDELINGEN har arrangert flere loppemarked, som 
både bidrar til inntekt og økt oppmerksomhet for deres arbeid 
med dyr i nød.

GARDAR landet på en  
fiskebåt og var full av oljesøl.  

Takket være godt stell fra fiskerne,  
lokalavdelingen og hjelp fra 

et viltsykehus, kunne 
den fredete ugla 
slippes ut igjen.



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

 983 549 438
 993 312 622

990 369 275
 993 868 086
 985 227 209
 976 745 876

UTEN AT DET KOSTER

AVDELING ORGANISASJONSNR. AVDELING ORGANISASJONSNR. AVDELING 

Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershu s 
Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike 
Dyrebeskyttelsen Norge Sogn og Fjordane 
Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag 
Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø 
Dyrebeskyttelsen Norge Vestfold 

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. 

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

23 13 92 50. Farsund Andreas Albrektsen
Postboks 137, 4558 Vanse

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

23 13 92 50. Flekkefjord Postboks 186, 4402 Flekkefjord 3000 28 65579 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
 

23 13 92 50. Møre og Romsdal Heidi Rosbach Klevjer  
Einerskaret 24, 6521 Frei

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

 23 13 92 50. 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

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

23 13 92 50. Telemark Veronika Olsen 
Postboks 95 Sentrum, 3701 Skien

1506 41 76347 telemark@dyrebeskyttelsen.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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Returadresse:
Dyrebeskyttelsen Norge
Øvre gate 7
0551 Oslo

Nymphadora
I februar 2016 ble Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø kontaktet av en dame i Laksvatn i Troms som i lengre tid hadde  
observert 5 katter i skogen. Nå som vinteren var på sitt kaldeste ville hun så gjerne hjelpe dem. Hun lånte fangstbur hos oss, 
og kjørte kattene til Tromsø etter hvert som hun fanget de inn. Det var 2 voksne og 3 halvvoksne unger.

T ilstanden deres var svært dårlig, 
skader og betennelser hadde ført  
til mye lidelser, og de fleste måtte få 

slippe. Nymphadora hadde kraftig urinveis-
infeksjon, var godt voksen, og svært forvillet. 
Hun måtte jobbes mye med, noe krise-
hjemmet ikke hadde tid til der og da.  

Men etter to forsøk på å bytte fosterhjem ble 
hun hentet tilbake til krisehjemmet igjen, og 
der var hun nå kommet for å bli! Hun nektet 
nemlig å spise hos de andre, så det var veldig 
tydelig at hun hadde valgt sitt menneske.

Nymphadora har blitt en kosegris som 
gjerne sover sammen med matmor, er svært 

bestemt, og sier klart ifra hva hun vil. Hun 
har nå begynnende nyresvikt, og fått operert 
bort en kreftkul, men hun er trygg, varm, 
mett og får den behandlingen hun trenger 
hos sin matmor.  n


