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

TESTAMENTERING
Vi tilbyr gratis hjelp til oppsett av testamenter som 
tilgodeser Dyrebeskyttelsen Norge eller en av våre 
lokalavdelinger. Kontakt oss for videreformidling eller 
mer informasjon på post@dyrebeskyttelsen.no.

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

Foreningen til dyrenes beskyttelse er nå innlemmet i 
Dyrebeskyttelsen Norge. 

For å unngå misforståelser, er det viktig at den som 
ønsker å tilgodese Dyrebeskyttelsen Norge bruker 
korrekt navn og adresse som er: Dyrebeskyttelsen 
Norge, Øvre gate 7, 0551 Oslo. Det er også mulig 
å tilgodese den enkelte lokalavdeling direkte. 
Dyrebeskyttelsen Norge takker samtidig for donasjoner 
vi har mottatt – midler som vil bli brukt til aktivt 
dyrevernarbeid.
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Se bidrag og vinnere av vår 
fotokonkurranse «Norges gladeste 
hund». Les om hunden Bloom 

og hundeeier Irina, og 
hvorfor de støtter vårt 
arbeid mot uetisk avl.
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respekten for dyr!
Gi bladet videre når du  
har lest ferdig!

Les Lily sitt reisebrev fra hennes arbeid 
med å bekjempe rabies i Tanzania.
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Lily Auliff har vært på «spaycation» i Tanzania og 
vaksinert hunder for å forhindre rabies.
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KONKURRANSE NORGES 
GLADESTE HUND
Se vinnerbildene fra Dyrebeskyttelsen Norge 
fotokonkurranse denne sommeren – Norges gladeste 
hund, hvor vi fikk fotograf Marcel Leliënhof til å  
avgjøre vinnerbildene.

15
DEN FRANSKE  
BULLDOGEN BLOOM 
LIDER
Irinas hund Bloom lider grunnet uetisk avl.  
Bli bedre kjent med Irina og hunden hennes,  
som sammen fronter Dyrebeskyttelsen Norges  
kampanje #SunnHund.

18
DET SOSIALE
OG LITT KREVENDE
FAMILIEDYRET
Les mer om Dyrebeskyttelsen Norge Vestfolds 
engasjement for kaninene og arbeidet med ny kaningård.

I DISSE DAGER er vi i full gang med våre innspill til Stortingets 
dyrevelferdsmelding. Det er hele 20 år siden forrige dyrevelferds-
melding og mye har skjedd siden den tid. Før ble dyrevelferd sett på 
som fravær av sykdommer, nok mat og rett temperatur, men nå vet 
vi at dyrevelferd er så mye mer.  Dyrene skal ha et liv verd å leve  
og livet må fylles med lek, og gode opplevelser. Det er denne nye 
forståelsen for dyrevelferd som må reflekteres i måten lovverket 
utformes, reglene tolkes og bonden ivaretas.  

LEK ER LIKE viktig for dyrs ve og vel som det er for oss mennesker. 
De fleste vet at ku, sau, hest, hund og geit leker, men gjennom 
forskning forstår vi også at kyllinger har behov for lek og vi vet  
at fisk føler smerte og frykt.

I DET SISTE har vi hatt flere mediesaker der Mattilsynet har blitt 
varslet gjentatte ganger over flere år om dyr som har forferdelige 
liv og som dør, uten at Mattilsynet foretar seg noe. Mange ansatte 
i Mattilsynet har stått fram og fortalt om sin fortvilede situasjon 
der de ikke har mulighet til å hjelpe dyr som lider fordi det ikke  
er nok ressurser og ikke nok timer i døgnet. Resultatet er at det er 
dedikerte frivillige i våre lokalavdelinger som bretter opp ermene, 
dokumenterer, fanger inn dyr, sørger for stell, veterinærbehandling, 
rehabilitering og betaler kostnaden. Kunnskapen om dyrenes 
behov for et godt liv hjelper lite når Mattilsynet ikke har ressurser 
eller evne til å prioritere dyrevelferd. 

DET BETYR AT vi alle har et problem, men mest av alt har landbruks- 
og matminister Sandra Borch et problem, og det forventer vi at hun 
rydder opp i - for å leve er ikke nok. 
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KRONIKK: 
KOSTNADSEFFEKTIVE 
DYRELIDELSER
Mattilsynet må benytte seg av dyrevernnemndene,  
skriver kronikkforfatter Tone I. Lundsaunet.
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RABIES
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24
NY DYREVELFERDS
MELDING PÅ TRAPPENE
Regjeringen jobber i disse dager med en ny 
dyrevelferdsmelding. Den forrige er nå 20 år gammel, 
og det er svært gledelig at det nå kommer en ny.
 

FÅ INSPIRASJON 
til spennende mat!

      «Å LEVE ER IKKE NOK. 
SOLSKINN, FRIHET OG EN 
   LITEN BLOMST MÅ MAN HA.» 

H.C ANDERSEN, 1862



DYRENES FORSVARER 3/20224 DYRENES FORSVARER 3/2022 5

Gratulerer!
Sentralstyreleder i Dyrebeskyttelsen 
Norge, Anne Lise Skoie Risøen, fylte 
50 år i slutten av juli. Anne Lise har 
lang fartstid som engasjert dyrevenn 
og forkjemper for dyrs rettigheter. 
Hun har vært styreleder i Dyre-
beskyttelsen Norge Mandal i nesten 
20 år (siden 2023). I 2016 ble hun 
valgt inn som sentralstyreleder hvor 
hun satt et par år, før hun på ny ble 
gjenvalgt som leder under lands-
møtet vårt nå i 2022. I tillegg til sine 
verv i Dyrebeskyttelsen Norge, er 
hun også medlem av Dyrevern-
nemnda Vest, hvor hun også var 
leder i perioden 2017–20.
 
På vegne av organisasjonen ønsker  
vi Anne Lise hjertelige gratulasjoner 
med jubileet og håper at vi får 
beholde henne i vår organisasjon  
i mange år til.

Bli med og feir  
oss på «Vår Dag 2022»
2022 er Frivillighetens år! Det feirer 
vi med lokale arrangementer rundt 
om i Norge - 17. oktober. Følg med 
på våre arrangementer inne på 
www.dyrebeskyttelsen.no/ 
var-dag-17-oktober 

Black Friday 
kastreringskampanje
Årets Black Friday kastrerings-
kampanje skjer i år fredag  
25. november. Har du en ukastrert 
katt, eller kjenner noen som har det? 
Følg med på våre nettsider for hvilke 
veterinærklinikker som er med på 
årets kampanje og gir kampanjepris 
på kastrering.

STØTT
DYRENE 

ved å handle i vår 

nettbutikk!

Nyheter
VISSTE 
DU? DYREBESKYTTELSEN NORGE ER BÅDE PÅ FACEBOOK,  

INSTAGRAM, TWITTER OG LINKEDIN.

TEKST: ANNETTE BJØRNDALEN SØREIDE, DYREBESKYTTELSEN NORGE

STØTT
DYRENE 

ved å handle i vår 

nettbutikk!
REAKSJONER PÅ 
AVLIVING AV FREYA

DYREBESKYTTELSEN NORGE SYNES det er veldig leit at Fiskeridirektoratet valgte å avlive Freya. 
Myndighetene viser med dette at vern av dyr betyr så uendelig lite. Freya ble for mange et kjært 

innslag i en by der vi ofte ikke møter på så mange ville dyr, til tross for at vi deler samme leveområde. 
Etter vårt syn, kunne myndighetene ha gjort mer effektive grep for å holde folk unna. Mye ble diskutert, 
men ingen tiltak satt inn. Vi har forståelse for at menneskers helse skal ivaretas, men i dette tilfellet,  
var det menneskene selv som satte seg i fare og ikke Freya som utgjorde en trussel. 

Vi tror ikke at Dyrebeskyttelsen Norge ville ha kunnet endre på avgjørelsen som ble tatt av Fiskeri-
direktoratet. Vi, sammen med mange andre organisasjoner og fagfolk, har oppfordret folk til å holde seg 
unna og la Freya være i fred. Når folk ikke klarte det, valgte direktoratet å avlive henne i morgentimene 
på en søndagsmorgen, uten noe som helst forvarsel. Fiskeridirektoratet har i ettertid uttalt at Freya ble 
utsatt for mishandling ved flere tilfeller, blant annet ved at publikum har kastet flasker på hvalrossen. 
Dyrebeskyttelsen Norge etterlyser mer handlekraft fra myndighetene til å benytte seg av allerede 
 eksisterende lovhjemler i slike saker som dette. Bøtelegging av publikum som ikke overholder 
 myndighetens påbud om avstand til Freya, ville ha kunne hatt en forebyggende effekt.

For Freya er det for sent, men vi håper at vi mennesker kan lære noe av dette og at forholdet vårt  
til ville dyr kan bli bedre. Vi må leve i symbiose med naturen for alle arter er betydningsfulle.

ADVARTE OM HØYE 
TEMPERATURER
SOMMERVÆRET HAR I år vært mildt sagt varierende, men flere deler 
av landet har opplevd perioder med temperaturer opp mot 30 grader. 
Dyrebeskyttelsen Norge har derfor vært ute i flere kanaler for å gjøre 
nordmenn oppmerksomme på farer ved heteslag, dyr i varm bil og 
andre tiltak for å ivareta dyrenes velferd i varmen. 
 
Les mer om farevarslene 
for heteslag ved å scanne QR-koden.

Fullt på et par timer
NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN DYRESYKEHUSET  
– smådyr hadde i august studentkampanje med gratis 
kastrering av hunnkatter. Studentkampanjen arrangeres 

med jevne mellomrom for å sikre at studentene får viktig 
 erfaring med kirurgi i løpet av studieløpet. Kort tid etter at 
Dyrebeskyttelsen Norge delte kampanjen med våre følgere  
fikk vi tilbakemelding om at det var fullt. Vi håper at de som 
ikke fikk plass i kampanjen benytter muligheten til å bestille 
kastrering av sin katt for å øke dyrets velferd.

Arrangerte temamøte om 
forsøksdyr på Arendalsuka
ETTER ET PAR års koronapause, kunne endelig Dyrebeskyttelsen 
Norge delta på Arendalsuka igjen. Dyrebeskyttelsen Norge 
 arrangerte sammen med Norecopa et 
temamøte om alternativer til dyre-
forsøk i 2022, ledet av professor Adrian 
Smith. Se opptak av temamøtet på vår 
Youtube ved å scanne QR-koden.

Dyrebeskyttelsen Norge benyttet 
også Arendalsuka til å snakke med 
politikere og beslutningstakere om 
blant annet sunn hundeavl,  ID- 
merking og hjem løse familiedyr.

ORDINÆR
BÅNDTVANG OVER 

I PERIODEN 1. april til 20. august er det ordinær båndtvang 
over hele landet. Selv om båndtvangen er over, minner Dyre-

beskyttelsen Norge på at man alltid skal ha kontroll på hunden sin. 
Det er fortsatt husdyr på beite og ungdyr man må vise hensyn til. 
Mange kommuner har egne regler for båndtvang. Les deg opp om 
dette på kommunens hjemmesider før du slipper hunden din.

FOTO: SHUTTERSTOCK

FOTO:  PIXABAY
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101.000 FØLGER DYREBESKYTTELSEN NORGE  
PÅ FACEBOOK – LIK OSS DU OGSÅ! 
www.facebook.com/dyrebeskyttelsen
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Verv/stilling: 
Leder Dyrebeskyttelsen Norge 
Nord-Trøndelag, varamedlem til 
sentralstyret i Dyrebeskyttelsen Norge

Hvem er du? 
Jeg er pensjonert ingeniør fra Statens vegvesen 
med ulike interesser.

Hvorfor ønsket du å være  
frivillig/jobbe for Dyrebeskyttelsen Norge?
Dyrebeskyttelsen Norge har en svært viktig rolle med tanke 
på å bedre forholdene omkring dyrevelferd i Norge. I tiden 
som jeg har vært engasjert i Dyrebeskyttelsen Norge har jeg 
opplevd mye lidelse blant dyr og særlig familiedyr. Dyre-
beskyttelsen Norge er også en organisasjon som fysisk gjør 
en stor innsats med å ta vare på eierløse familiedyr. Dette 
arbeidet krever en betydelig innsats av frivillige og for  
meg var det naturlig å bidra i dette arbeidet.

Hva går vervet/stillingen  
ditt ut på ved Dyrebeskyttelsen Norge?
Vi har et hjelpesenter som skal driftes samt at det blir en 
god del arbeide med dyrepass, og ikke minst organisasjons-
arbeid.

Ditt håp for fremtiden?
Mitt største håp er at kommunen blir forpliktet til å 
 etablere dyrevelferdsorganisering med tilhørende planer. 
Jeg har også et sterkt ønske om at det blir pliktig å ID-merke 
alle former for familiedyr og på denne måten forplikte 
eierne betydelig. Til sist så ønsker jeg sterkt at  Mattilsynet 
får et forsterket mandat samt ressurser til å ta seg av  
alle bekymringsmeldinger om mishandlede dyr. 

     «MITT STØRSTE HÅP  
   ER AT KOMMUNEN BLIR 
FORPLIKTET TIL Å  ETABLERE 
DYREVELFERDSORGANISERING  
   MED TILHØRENDE PLANER»

MÅTTE TA SEG INN I 
BOLIG DA MATTILSYNET 
IKKE REAGERTE

DYREBESKYTTELSEN NORGE HAUGALAND måtte i slutten av 
august ta seg inn i en bolig for å hjelpe dyr. En bonde hadde 

varslet om vanskjøtsel av katter hos en utleier siden januar 2021, 
uten at tiltak hadde blitt utført. 

Over 40 syke og vanskjøtte katter ble oppdaget i boligen.  
Kun 15 av disse var mulig å redde og befinner seg nå i pleie hos 
Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland. Forholdet er anmeldt og  
saken er nå under etterforskning.

REKORDMANGE 
DYR PÅ AVVEIE

DYREBESKYTTELSEN NORGE OG DYREBAR gikk i slutten av 
august ut med en pressemelding om dyster rekord i antall 

dyr på avveie i Norge. Ifølge dyrebar.no var det i slutten av august 
registrert mer enn 10 000 familiedyr på avveie. Flerparten av dyre-
ne er katter, men det er også registrert andre dyr som kaniner og 
fugler savnet. Over 3300 av disse dyrene er funnet, men finner 
klarer ikke å spore opp eier. Dyrebeskyttelsen Norge krever 
 obligatorisk ID-merking av familiedyr, da dette ville gjort det 
enklere å gjenforene dyr som blir funnet med eier.

Siktet for svanemishandling
FLERE MENN ER mistenkt for grov vold mot svaner,  
etter at flere ble sjokkerte vitner til at de sparket etter og 

slang flere svaner etter halsen i sentrum av Stavanger i begynnelsen 
av august. Hendelsen ble filmet, som gjorde det enklere for politiet  
å identifisere de som gjorde ugjerningen. Vold mot ville dyr, og 
 spesielt måker og svaner, er dessverre ikke uvanlig om sommeren. 
Dyrebeskyttelsen Norges 26 lokalavdelinger får hvert år flere 
 meldinger om slike ugjerninger. Dyrebeskyttelsen Norge vet  
ikke hvordan det gikk med svanene. Viltansvarlig i Stavanger  
har ikke klart å finne døde eller skadde svaner i området etter  
mishandlingen.

UTLYSNING AV LEGATMIDLER
Det utlyses herved midler som etter legatets statutter kan deles ut til:

■  Støtte av organisert arbeid for dyrebeskyttelse i Oslo og landet forøvrig.

■  Bidrag til organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner som støtte til bestemte tiltak som
har dyrs ve og velferd som siktemål.

■  Bidrag til arbeid med sikte på å finne bedre behandlingsmetoder mot sykdommer og andre
lidelser hos dyr, herunder utvikling av instrumenter og innretninger som kan få betydning for
dyrenes sunnhet og velbefinnende.

■  Det skal ikke ytes bidrag til forsøk med levende dyr hvor dyrene utsettes for smerte eller
andre ting som kan være til plage for dem.

■  Stipendier til personer som innen- eller utenlands vil studere eller undersøke emner
vedrørende dyrebeskyttelse, da med sikte på reformer som kan komme dyrene til gode.

■  Belønninger for fortjenester av dyrebeskyttelsessaken, eksemplarisk dyrehold og annet
fortjenstfullt arbeid som inngår i nevnte punkter.

Søknadsfrist 17. oktober 2022 

ARKITEKT FINN RAHNS LEGAT TIL STØTTE FOR DYREVERN OG DYREBESKYTTELSE:

Søknaden sendes: 

Arkitekt Finn Rahns Legat
v/Den norske veterinærforening, 

Pb. 6781 St. Olavs plass, 
0130  Oslo

FOTO: DYREBESKYTTELSEN NORGE HAUGALAND
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I januar dro jeg på «spaycation/ 
vaccication» til Tanzania sammen  
med Mission Rabies og World  

Veterinary Services. 
Mission Rabies er en britisk organisasjon 

som startet i 2013, med mål om å gjøre vår 
generasjon til den siste rabiesgenerasjonen. 
De er en del av en global kampanje for å 
utrydde rabies hos mennesker innen 2030. 
Mission Rabies organiserer hundevaksina-
sjonskampanjer over hele verden, lærer 
skolebarn om rabies og forebygging av 
 hundebitt, og driver rabiesovervåkning.

100 prosent dødelighet
Rabies dreper rundt 59.000 mennesker 
 globalt hvert år, og cirka 1.500 i Tanzania. 
Omtrent 50 prosent av tilfellene er barn og 
99 prosent er forårsaket av hundebitt eller 
dype rifter i huden. Når en person utvikler 
symptomer, er rabies 100 prosent dødelig. 
Det er langt fra en fredelig død - rabiesofre 
viser alvorlig forvirring, angst, anfall, 
 hallusinasjoner og aggresjon, som blir 
 etterfulgt av en dødelig hjernebetennelse.

Men, rabiesdødsfall hos mennesker kan 
forebygges 100 prosent gjennom hunde-
vaksinasjon og post-eksponeringsprofylakse 
(vaksinasjon av mennesker etter at de har 
blitt bitt).

Annet forhold til hundene sine 
Rabies er et dyrevelferdsproblem for alle 
hunder, ikke bare hos dem som får rabies.  
I Tanzania har de aller fleste hunder en eier, 
men eierne har annet forhold til dem enn det 
vi nordmenn har. De bryr seg om hundene, 
men de bor ute og det er uvanlig å klappe  
og leke med dem. 

Vi viste dem bilder av hundene våre 
hjemme - i sengene våre, i badekaret, på 
bilturer med oss – og det forårsaket latter-
krampe hos menneskene i Tanzania. Men, 
det er ikke så rart å ikke kose og klemme på 
et dyr som kan gi deg en dødelig sykdom!  
Å utrydde rabies vil få stor betydning for 
forholdet mellom mennesker og hunder og 
forbedre det såkalte «human-animal bond» 
og dermed dyrevelferden verden rundt.

Godt organisert
I løpet av våre to uker i Tanzania, vaksinerte 
teamene over 8.000 hunder. Slik fungerte 
vaksinekampanjen i praksis: Hvert vaksina-
sjonsteam hadde en tanzaniansk sjåfør og 
tolk, en dyrepleier eller veterinær til å gi 
vaksinene, og minst én frivillig til å fylle ut 
eierens vaksinasjonskort og registrere vaksi-
nasjonen i databasen. Mission Rabies har sin 
egen app som de bruker til datainnsamling 
og planlegging, og denne sikrer at de vaksi-
nerer nok hunder i et område for å stoppe 
sykdommen fra å spre seg.

Noen dager satte vi opp stand på faste 
steder og folk kom til oss. Andre dager kjørte 
teamene gjennom nabolagene. På swahili  
sa tolken: «Følg med, følg med. Ta med 
hundene dine for å få dem vaksinert mot 
rabies. Vaksinene er gratis.» Folk kom med 
hundene sine, eller tipset oss om hvilke hus 
vi burde banke på for å finne husstander 
som hadde hund. Noen ganger måtte teamet 
parkere og gå gjennom skogen for å finne 
hus og hunder. Kampanjen ble annonsert 
grundig på forhånd, via skoler og lokale 
myndigheter, slik at befolkningen visste  
at Mission Rabies kom på besøk.

Forhindrer både hjemløshet og rabies
Jeg var en del av den kirurgiske kastrer-
ingskampanjen, koordinert av World 
 Veterinary Services, som kjørte sammen 
med Mission Rabies-vaksinasjonskam-
panjen. Kastrering reduserer antallet 
 uønskede og hjemløse hunder, men 
 reduserer også rabiesrisiko ved å stabilisere 
den vaksinerte hundepopulasjonen. For  
å kontrollere spredningen av rabies,  
må en viss prosentandel av hundene være 
 vaksinert. Dette gir såkalt flokkimmunitet. 

Skal utrydde rabies
Mens mange nordmenn har utnyttet muligheten til å reise på 
 etterlengtet ferie til varmere strøk, benyttet Lily seg av mulig-
heten til å hjelpe dyr og mennesker. Hun har vært i Tanzania  
for å forhindre spredning av rabies.
TEKST: LILY AULIFF, VETERINÆR OG FRIVILLIG I DYREBESKYTTELSEN NORGE MANDAL  Ӏ  ALLE BILDER: LILY AULIFF/MISSION RABIES

Webinar om rabies
På World Rabies Day  
- 28. september, arrangerer 
 Dyre beskyttelsen Norge et webinar 
og en innsamlings aksjon for Mission 
Rabies.  Rabies er et problem vi kan 
fikse. Vi vet hvordan, det er bare vilje 
som må til. Informasjon om webinaret 
og  tidspunktet vil du finne i sosiale 
 medier.

FOKUS
SKAL 

UTRYDDE 
RABIES

Innbyggere står 
i kø for å vaksinere 

hundene sine.

Mission rabies 
bruker megafon  
for å varsle  
innbyggerne om  
at de er på plass.

         «NÅR EN  
  PERSON UTVIKLER 
      SYMPTOMER, 
   ER RABIES 100 
 PROSENT DØDELIG»



DYRENES FORSVARER 3/202210

Jo flere valper som fødes, jo lavere blir 
 andelen vaksinerte dyr og med dette  
synker flokkimmunitetsnivået.

Over 10 dager steriliserte og kastrerte 
teamet vårt, på fem veterinærer, 357 dyr.  
Vi jobbet i tomme klasserom og falleferdige 
kommunale bygninger. Pasientene våre 
ventet da vi kom hver morgen, for det meste 
brakt inn av unge gutter. Barna ble værende 
for å se oss jobbe gjennom vinduene - uten 
smarttelefoner var vi det mest interessante 
showet i landsbyen.

Fikk også annen hjelp
Vi behandlet også alt annet som kom vår vei: 
bittsår og infeksjoner, halthet, øyeproble-
mer, skabb, smittsomme kjønnssvulster og 
mangoormer. Det er ikke mange ting som 
kan sette ut en veterinær, men disse larvene 
- som trenger inn i huden, vokser seg store, 
for deretter å sprette ut som ormer i full 
størrelse - er en av dem. 

Utstyret vårt var begrenset. Vi manglet 
både avansert diagnostikk- og overvåknings-
utstyr, men ingen ble nektet behandling 
grunnet økonomiske årsaker. Vi brukte  
det vi hadde for å hjelpe dyr i nød.

Jeg kom hjem med vond rygg, men  
også glede for hvorfor jeg ble veterinær i 
utgangspunktet – for å forbedre dyrevel ferden, 
hjelpe mennesker, og for å gjøre denne verden 
til et bedre sted for alle dens innbyggere.  n

FOKUS

Vaksinerte valper ble merket i pannen.

De frivilliges innsats tiltrakk seg mange tilskuere. Her er Lily i full sving med 
operasjon av en hund.

Barn og unge hentet hunder fra nabolaget slik at disse 
kunne bli vaksinert.

Mange barn og ungdommer 

går rundt med en aktiv dyreverner inne i seg,  

og lurer på hvordan de kan hjelpe dyr.  

Som innmeldingsgave i

vår juniorklubb får du en egen

håndbok hvor du kan lese mer 

om hva DU kan gjøre!

Du kan bli en aktivDu kan bli en aktiv

DYREVERNER!DYREVERNER!

Som medlem i Dyrebeskyttelsen Norges juniorklubb  
mottar man Dyrenes Verden 4 ganger i året.  
Medlemskapet koster 200 kroner per år.
Ved å skanne QR-koden med mobilen,  
kommer du til vårt innmeldingsskjema på nett.

Skal du endre adresse kan du sende en e-post til  
medlem@dyrebeskyttelsen.no
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V i fikk over 500 bidrag, hvor Marcel 
skulle velge ut 3 heldige vinnere som 
fikk gavekort fra Japan Photo, diplom 

og en laptopsekk fra Dyrebeskyttelsen Norge. 
Marcel har sett på alt fra komposisjon til 
teknikk, men ikke minst uttrykket til hundene.

Marcel støtter også vår viktige kampsak 
#SunnHund. Vi vil endre måten man avler 
hund på i Norge. Hunder bør avles basert på 
helse og ikke utseende! Da får vi de sunneste 
og gladeste hundene. Les mer om dette 
arbeidet på dyrebeskyttelsen.no/sunnhund

Vinnerne ble kåret 15. august og under 
kan du se vinnerbildene og Marcels begrun-
nelse for hvorfor han valgte ut disse vinner-
bildene.

Fotokonkurranse
«Norges gladeste hund»
Dyrebeskyttelsen Norge arrangerte i løpet av sommerferien 
en fotokonkurranse for å sette fokus på sunne og glade hunder. 
På laget hadde vi fått med oss fotograf Marcel Lelienhof, som  
er en velkjent fotograf innen blant annet reklame-, mote-,  
og dokumentarbransjen.

1. PLASS OG VINNER AV GAVEKORT PÅ 1500 KRONER, DIPLOM OG LAPTOPSEKK:  
MERETHE WASBRÅTHEN OG HUNDENE ZICO, MIMBUS OG LYDIA. 

Begrunnelse: 
- Dette er et artig og meget uttrykksfullt bilde, hvor jeg føler at hundene kommuniserer 
med meg. Det å få 3 hunder til å fungere sammen på et bilde, er en bragd i seg selv. 
 Komposisjon og fargetoner er herlig, og bildet er den definitive vinneren i konkurransen.

2. PLASS OG VINNER AV GAVEKORT PÅ 1000 KRONER, DIPLOM OG LAPTOPSEKK:  
DORTHE GRASMO OG HUNDEN LUCAS. 

Begrunnelse:
- Dette bildet lyser av energi og glede. Det er godt komponert og eksponert. Det er noe 
artig og tegneserieaktig over dette, nesten som om hunden kommer gående på 2 ben  
og snakker til den som ser på. Et definitivt blinkskudd 

3.PLASS OG VINNER AV GAVEKORT PÅ 
500 KRONER, DIPLOM OG LAPTOPSEKK:  
RENATE HINBERG OLSEN OG HUNDEN 
LILIE. 

Begrunnelse: 
Dette bildet har fin komposisjon, med 
en statuesk hund i sitt rette element. 
Jeg liker måten hunden er plassert 
med fjellet i bakgrunnen omgitt av 
blomster i samme tonalitet som seg 
selv. Her kan det nok hentes ut mye 
mer av bildet med litt mer etterarbeid.

Her kan du se 
et knippe av de 
andre bildene 
som deltok i  

konkurransen

Her kan du se 
et knippe av de 
andre bildene 
som deltok i  

konkurransen

1. plass

2. plass
3. plass
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H jemme i stua i Oslo klapper Irina 
den franske bulldogen Bloom (5 år).

– Bloom er så snill. Han er tillits-
full, glad i barn, sosial og tålmodig. Bloom er 
min beste venn; en skikkelig selskapshund 
som hele familien elsker. Jeg var ikke klar 
over alle helseplagene denne rasen sliter 
med da jeg kjøpte han. Oppdretteren fortalte 
ingen ting om det. Jeg blir så lei meg når jeg 
ser at Bloom har det vondt. Det skjer ofte. 
Bloom sliter med pusten, har mye allergi, 
øyekatarr, har vondt i ryggen og har hatt 
prolaps, sår på potene og han får ikke puste 
når det er for varmt. På sommeren kan han 
ikke gå ut på dagtid og han kan ikke bli med 
på flyreise, forteller Irina. 

Redd han skal dø
Hun gjør sitt aller beste for at Bloom skal  
ha minst mulig plager. Han er allergisk mot 
en rekke matvarer og mot husstøvmidd,  
og Irina tilrettelegger med spesialfôr, alltid 
støvfri leilighet og spesialseng. Bloom har 
spesialshampo og får daglig stell og vask  
av hudfolder. Irina følger alle rådene fra 
veterinærene. Hun har vært hos veterinærer 
utallige ganger og bruker en formue på Blooms 
helseproblemer og dyre allergimedisiner.

- Det er forferdelig å se på når han har det 
vondt. Jeg prøver å unngå alt som kan gi han 
smerter eller lidelser. Jeg vasker han nøye 
med våtservietter etter hver eneste luftetur, 
ellers får han store utslett og smerter. Det er 
så skummelt med pusteproblemene hans. 
Jeg er så redd han skal dø av kvelning i 
 sommervarmen, slik mange av disse rase-
hundene gjør, sier Irina som stiller opp for 
Dyrebeskyttelsen Norge med å sette fokus 
på uetisk avl i den holdningsskapende 
 kampanjen #SunnHund. Du så henne 
 kanskje på «God morgen, Norge» på TV2. 

 

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. 

Hettejakke for barn med potetrykk i front 
og Dyredetektivenes logo på ryggen.
Jakken er i myk bomull og laget med 
 slitesterkt stoff. Hettejakken kommer i 
fargene grå og turkis. Kommer i størrelsene: 
5-6 år, 7-8 år, 9-11 år og 12-13 år.

Du kan
betale med

 
i vår nettbutikk

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. 

Vanntett ryggsekk med polstret lomme til 
15”  laptop på 26 liter. Sekken kommer med 
justerbare skulderstropper, hovedrom med 
enkel lukking på toppen, flaskelomme på 
siden og bærehåndtak. Sekken kan enkelt 
komprimeres i størrelse via toppen.

VANNTETT PCRYGGSEKK

Med denne nødpakken er du beredt!
Pakken inneholder et nødhjelpskort, 
brannklistremerke og nøkkelring. Brann-
klistremerket festes ved inngangspartiet 
og varsler nødetater om at det finnes dyr  
i husstanden. På nødhjelpskortet legger  
du inn informasjon om dyr, samt kontakt-
informasjon til pårørende om noe skulle 
skje med deg.

Beskytt fuglene fra å fly inn vinduene  
med disse smarte klistremerkene!
Klistremerkene er enkle å påføre og kan vare 
opptil 10 år. Kan brukes på både små og store 
glassruter. Klistremerkene måler 18.5 x 12 cm.  
og kan suppleres med flere klistremerker  
på større vinduer, eller sammen med Birdpen.

Handlenettet er svært romslig og kommer  
i en pakke á 5 stykker (bredde: 40 cm.  
x høyde: 69 cm. x 15cm.). Da har du nok 
handlenett til ukeshandelen – eller du kan gi 
bort ett til en venn. Handlenettet kan enkelt 
legges sammen med strikken som medfølger 
og tar liten plass i veske/lomme. Den har 
også en krok, slik at du kan henge den på 
sekk/veske.

NØDPAKKE

HETTEGENSER BARN 
«DYREDETEKTIVENE» BIRDSTICKER 5 PK. GYMBAG

HANDLENETT 5 PK.

175,-175,-
399,-399,-249,-249,-

250,-250,- 375,-375,- 120,-120,-

Bulldogen Bloom lider 
- Hjelp oss å stoppe 
dyreplageriet! 
- Hunden min har store, kroniske smerter. Jeg visste ikke at 
 oppdretteren avlet hunder basert på utseende, og ikke basert på 
helse, sier Irina Victoria Thoresen. Hun takker Dyrebeskyttelsen 
Norge som går rettens vei for å få slutt på dyreplageriet. 
TEKST: INGUNN LARSEN  Ӏ  ALLE FOTO: MARCEL LELIËNHOF

Irina og hennes beste venn, 
bulldogen Bloom
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betyr at hundene mangler plass til luftvei-
ene og andre viktige organer i hoderegionen. 
Engelsk bulldogg lider av et syndrom som 
heter BOAS fordi de har kort snute og for  
lite plass til luftveiene sine. Disse hundene 
lider også ofte av hudfoldsinfeksjon, øye-
problemer, pusteproblemer, oppkast, feil-
stilte tenner, og de sliter ofte med å stelle 
seg. Vi har derfor valgt å ta denne saken  
til retten for å stoppe dyremishandlingen, 
forklarer Åshild. 

Bloom i livsfare
- Akkurat nå har Bloom det veldig vondt og 
han tisser blod fordi han har fått urinstein. 
Irina kommer fra veterinær og har brukt 
10.000 kroner for å finne ut av diagnosen. Det 
koster ytterligere 40.000 å operere Bloom for 
nyrestein. Veterinærene er engstelige for om 
Bloom vil tåle en slik operasjon, fordi han bør 
først operere luftveiene. Det står dermed om 
Blooms liv. Alt på grunn av avl som baseres på 
Blooms utseende. Hundeier Irina er fortvilet.  n

Går rettens vei for å stoppe dyreplageriet
- Irina gjør en kjempejobb med Bloom,  
men dessverre er Blooms lidelser helt vanlig 
for denne rasen. Det er ikke akseptabelt at 
Bloom og andre hunder avles til et liv med 
smerter og helseplager fordi noen mennesker 
vektlegger hunders utseende mer enn helse. 
Dette må vi gjøre noe med! Bli med og støtt 
Dyrebeskyttelsen Norge sin holdningsskap-
ende kampanje #SunnHund. Vi jobber for å 
endre måten man avler hunder på slik at de 

kan leve friske og smertefrie liv, både fysisk 
og psykisk. Vi går nå rettens vei for å redde 
hundene og skape bærekraftig hundeavl. 
Det koster penger, og vi trenger din støtte, 
sier Åshild Roaldset, veterinær og daglig 
leder i Dyrebeskyttelsen Norge. 

 Arvelige sykdommer
Dyrebeskyttelsen Norge arbeider for at 
avlsmetodene skal endres. Dagens avl fore-

går systematisk og organisert. DN mener at 
noen raser avles i strid med dyrevelferdsloven..

- Vi mener dette rammer spesielt engelsk 
bulldogg og cavalier king charles spaniel. 
Cavalieren sliter med arvelige sykdommer 
som hodepine og hjertesvikt. Det er påvist 
hele 25 ulike arvelige lidelser for denne 
rasen. Cirka 70 prosent av bulldoggene er  
for syke til å føde selv, og må ha keisersnitt. 
Mange sliter med å få sove og har mage/
tarm-problemer. Å være født med kort snute 

Kampanjen 
#SunnHund
Mange hunder lever smertefulle liv. 
De avles med arvelige, alvorlige syk
dommer for å sikre et bestemt rase
utseende. Dyrebeskyttelsen Norge 
kjemper for at hunder skal avles friske. 

Støtt kampen mot uetisk hundeavl 
via Dyrebeskytt elsen Norge sin 
Vipps 2271 (#sunnhund)

IRINA OG HUNDEN HENNES, BLOOM,  
fronter kampanjen #SunnHund sammen med  

daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldseth. 

Hjelp oss å redde  
dyrene via Vipps
Dyrebeskyttelsen Norge trenger  
din hjelp til å endre måten man avler 
hund på i Norge. Støtt arbeidet mot 
uetisk avl via Vipps 2271. 

Støtt kampanjen mot uetisk avl ved 
å bruke QR-kode: Støtt vårt arbeid 
for friske hunder her

BULLDOGEN BLOOM 
lider av alvorlige sykdommer på grunn 

av måten han er avlet på.
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gode hjem. For de har det ikke 
godt ute i det fri. 

De får ofte ikke nok og 
 næringsrik mat, de lever under 
trussel fra rovdyr til enhver tid, 
det kan være vanskelig å finne 
vann, de har kanskje ikke gode 
hjemmesteder, og når kulden 
kommer, fryser de. De dør. En 
vond og unødvendig død. Det  
er sannheten.

Jeg hadde de to kaninene i 
bur da jeg var liten. Lillebroren 
min og jeg hadde hver vår. De 
bodde i samme bur. Petrine og 
Påsan. De var heldigvis to gutter, 
fant vi ut etter hvert, ellers 
hadde de brått blitt mange. De 
bodde i buret sitt på kjøkkenet. 
Fikk lov til å løpe litt rundt på 
kjøkkenet hver dag. Sagflisen 
måtte byttes ofte, det stinket.  
De var ikke så sosiale. De jaget 
hverandre i buret. De var selv-
sagt ikke kastrert, det tror jeg 
ikke man drev med på tidlig 
åttitall. 

De fikk etter hvert flytte til 
en venn av min lillebror. Der 
fikk de et stort fint utebur med 
utegård. For dem må det ha vært 
himmelen i forhold. Men, fort-
satt jaget de på hverandre og var 
ikke spesielt hyggelige med 
hverandre. Ikke rart, de var jo 
territorielle, fulle av hormoner 
og frustrerte. Huff. Vi visste ikke 
bedre, og det er trist. 

Mange år senere flyttet jeg 
hjemmefra. Jeg hadde blitt vok-
sen. Hunden måtte bli igjen hos 
mamma og pappa, det var ikke 
tid og overskudd til det i tidlig 
tjueår. Jeg fikk derfor en kanin i 
innflytningsgave fra lillebroren 
min. Jeg har alltid vært dyreglad, 
og syntes det var tomt hjemme 
uten dyr. Kaninen het Trampe. 
Han ble innkjøpt fra dyrebutikk. 
Jeg kjøpte det største buret de 

hadde, og de var faktisk gode på 
å veilede i forhold til kaninens 
behov. Ut ifra det vi visste da, i 
alle fall. Han ble frittgående i 
leiligheten. 

Jeg syntes det var trist at han 
skulle sitte innesperret i buret. 

Han var supersosial, renslig, en 
fin liten kompis. Han var med 
på fester hjemme, elsket opp-
merksomhet og kos, lå i sofaen, 
vi delte mange gode dager. Han 
ble kastrert etter hvert. Trampe 
ble nesten tretten år gammel. Jeg 
var knust da jeg måtte la ham gå, 
da han var gammel og syk. 

Det jeg lærte av Trampe, har 
kommet alle senere kaniner i 
livet mitt til gode. Jeg forsto at 

kaniner trenger plass, de trenger 
å få lov til å være kaniner, det er 
full fart, hopp og sprett, og de er 
sosiale dyr, så lenge de får lov til 
å gjøre det på sine egne premisser. 
Det har blitt mange kaniner 
etter Trampe. Alle med sine 

personligheter, og sine behov. 
Noen har dødd alt for tidlig, men 
flere har blitt elleve og tolv år 
gamle. Etter hvert har jeg også 
lest masse om kaniner, deres 
naturlige adferd, behov, ernær-
ing, tips, «do’s» and «dont’s». 

Man kan vel kalle meg både 
kaningal og dyregal. Da Dyre-
beskyttelsen Norge Vestfold  
i forfjor trengte ny kaninan-
svarlig, og spurte meg, takket jeg 

med glede ja på flekken. Det å 
kunne bidra til at kaniner som 
kanskje har hatt en tøff start, har 
blitt neglisjert, har blitt dumpet 
når familien deres ble lei dem, 
eller som av andre grunner har 
måttet omplasseres, føles me-
ningsfylt og bra. Det å kunne 
dele kunnskapen til glede og 
nytte for andre, er også  utrolig 
godt. 

Derfor byr jeg på mye hjelp 
når vi adopterer ut kaniner. 
 Hjelper til med bonding, tips og 
råd i forhold til fôring, kanin-
hus, inne- eller utekaniner. Jeg 
gir de alltid en åpen kanal hvor 
de kan ta kontakt om det skulle 
være noe. Jeg råder folk til å 
kjøpe «Den store kaninboka», 
lese seg opp, og skaffe seg kunn-
skap for å gi kaninene det beste 
livet de kan ha.  n

M ange har vært der. Vi 
ønsket oss så inderlig 
en kanin. Det perfekte 

kjæledyret. Lite, søtt, kunne bo i 
et lite bur på et barnerom eller 
på kjøkkenet, kostet nesten 
ingenting i innkjøp eller fôr. 
Trengte ikke lufting, greide seg 
alene noen dager, det var bare å 
legge inn nok mat i buret, null 
stress, de fikk ekstra mye gnager - 
blanding, brødskalker og alt 
annet de ikke hadde godt av. 

Men, sannheten slo oss litt 
ut. Etter hvert sluttet de å være 
babyer, hormonene slo inn, de 
var hissige, de luktet vondt, de 
bet og ville i alle fall ikke koses 
med. Og vi ble lei. Det var plut-
selig ikke så gøy å ha en fluffy 
liten kanin lenger. De ble ikke 
gamle, de stakkars kaninene. 
Noen ble omplassert, noen 
avlivet, noen havnet kanskje  
ute i et bur der de ble sittende 
resten av sine bedrøvelige dager. 
For håpentligvis er det ikke så 
mange kaniner som har det  
sånn lengre. 

Men, vi har fortsatt en lang 
vei å gå. Kaniner er fortsatt et 
veldig misforstått dyr. De er 
byttedyr. De viser ikke ubehag 
eller smerte før det virkelig er 
ille. Mange tenker de kan bo i et 
bur store deler av dagen. Det  
kan de ikke. Kaniner har stort 
behov for bevegelse, løping og 
hopping for å ha det godt. En del 
dumper dem sågar ute når de er 
lei av dem, eller de skal på ferie. 
Da er det ofte Dyrebeskyttelsen 
Norge og andre frivillige organi-
sasjoner som må rydde opp, 
fange dem og sørge for at de får 

Det sosiale
og litt krevende
familiedyret
Kaninansvarlig i Dyrebeskyttelsen Norge Vestfold,  
Eline Ulvestad, lufter sine tanker rundt det tredje mest  
populære familiedyret i Norge – kaninen.
TEKST: ELINE ULVESTAD, KANINANSVARLIG DYREBESKYTTELSEN NORGE VESTFOLD. FOTO: PRIVAT.

KANINENE Bali og LilleVille var del av familien til Eline i 12 år. Kaniner er sosiale dyr og trenger derfor en følgesvenn.

ELINE PÅ JOBB for lokalavdelingen, med en kanin som skal få sele. Kaniner trenger mye mosjon og kan fint luftes i sele.

«MANGE TENKER DE KAN BO I ET BUR STORE 
DELER AV DAGEN. DET KAN DE IKKE. KANINER 
HAR STORT BEHOV FOR BEVEGELSE, LØPING 
OG HOPPING FOR Å HA DET GODT.»

«KANINEN ER DET TREDJE MEST 
    POPULÆRE FAMILIEDYRET I NORGE»

DYRENES FORSVARER 3/2022 19
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SPAREBLUSS
Høye renter, høye matpriser og strømpriser helt ute av alle proporsjoner, i hvert fall for de av oss som bør sørover i landet, 
har ført til at mange må stramme inn på utgiftene i tiden fremover. Å redusere matsvinn, er både godt for lommeboka  
og miljøet. Vi nordmenn kaster altfor mye mat hvert år. Planlegg ukeshandelen, og hvordan du kan utnytte hver ingrediens, 
så vil du gjøre miljøet og økonomien din en tjeneste.

Restepizza (2-3 porsjoner)
Er du en av de som kaster osteskalken, når 
det ikke lenger er mulig å få flere osteskiver 
ut av den? Den burde du ta vare på. Kjør den 
kjapt i en blender, så har du revet ost til 
topping! Eller frys den til en annen gang du 
trenger topping. Har du rester av ulike 
grønnsaker liggende i grønnsaksskuffen?  
Da høres det ut som om du har nesten alt du 
trenger til å lage hjemmelaget pizza. Å lage 
egen pizzadeig tar ganske kort tid, og er 
faktisk billigere enn å kjøpe ferdigbunn.  
Får du flere leiver enn du trenger, kan du 
fryse de ned til senere bruk. Så har du 
«fersk» pizzadeig til en annen gang.

Oppskriften under er utfra det jeg hadde i 
kjøleskapet dagen etter at jeg hadde pasta-
salat til middag. Bruk det du har av grønn-
saker og prøv deg frem. Denne pizzaen har 
jeg stekt på gassgrillen på pizzasten. Du kan 
fint lage pizzaen i vanlig stekeovn på 
 stekebrett med bakepapir.

• Pizzamel og tørrgjær
• 1-2 osteskalker
• ½ blokk fetaost
• ½ spisspaprika
• ¼ rødløk
•  1 avokado  

(skal tilsettes pizzaen underveis i stekingen)
• 1 boks tomatpure
• Fersk basilikum 
• ½ rød chili
• Chiliolje/olivenolje

 

«Sjokoladeis» (1-2 porsjoner)
Den ligger der og blir mer og mer begredelig. Den stakkars bananen som du glemte i sekken 
eller bananen i fruktkurven som i går hadde en liten brun flekk. Den du skulle spise i dag, 
men som nå har blitt enda brunere. Den ender nok opp i matavfallet, slik brune bananer 
 gjerne gjør. Neste gang du vurderer å kaste den brune bananen, kan du heller kutte den i 
biter og kaste den i fryseren. Da kan du lage hjemmelaget is på 2 minutter, med kun  
2 ingredienser. Perfekt for de dagene søtsuget melder seg, eller du har besøk og trenger  
en kjapp dessert!

Ingredienser
• 1 stor frossen banan i biter
• 1 ss kakaopulver

Tilberedning:
1.  Putt frossen banan og kakaopulver i en blender. Kjør blenderen på 

høy hastighet til du har en jevn og tykk iskrem.

Topp isen med det du ønsker – for eksempel bringebærstrøssel eller hakkede nøtter.

Tilberedning:
1.  Lag pizzadeig etter anvisning på baksiden av pizzamel-pakken. Hev deigen etter  

anvisning. Del deigen i to, anrett på bakepapir og bruk en kjevle til du har 2 passe  
store pizzaer. Merk: Hvis du ønsker en tynn og sprø pizza, dropper du å etterheve deigen. 
Liker du tykk pizza, kan du la den heve lengre, eller heve i kjøleskapet over natta.

2.  Bruk en blender kjapt for å lage revet ost. Du kan også bruke en rasp om du ikke  
har blender.

3.  Kutt grønnsaker i passelige biter. Avokadoen skjæres i skiver og legges til side.
4.  Bruk 1-2 ss tomatpure og dander utover pizzadeigen. Tilsett raspet ost og smuldre  

fetaosten. Topp med grønnsaker etter eget ønske.
5.  Varm opp stekeovnen eller gassgrill til 200 grader. Pizzaen stekes i 8-10 minutter.
6.  Tilsett avokadoen de siste 2-3 minuttene. Da bevarer du avokadosmaken bedre.

Serveres med fersk basilikum og chiliolje, eller rømmedressing om du foretrekker det.

Rester som  
kan bli til nye retter: 

Tomatpure – kan brukes i pastasaus,  
gryteretter, som alternativ til ketchup

Frukt og bær - kan kuttes i biter og  
fryses til bruk i smoothier, kaker,  

topping til musli og yoghurt 

Rester av grønnsaker – kan brukes 
til taco, grønnsaksomelett og pai



DYRENES FORSVARER 3/202222 DYRENES FORSVARER 3/2022 23

Styreleder i Dyrebeskyttelsen Norge, An-
ne-Lise Skoie Risøen, som også er styreleder i 
DN Mandal samt medlem i Dyrevernnemda 
Vest (leder i 2017-20) uttaler i Fædrelands-
vennen 04.08  at «Norge er et u-land når det 
kommer til dyrevern»

Leder for Dyrevernnemda i Vestfold, 
Nina Skjelbred slår alarm og fortviler over at 
de ikke får lov å hjelpe dyrene som lider. 
Saken ble publisert på NRK Vestfold og 
Telemark 19. juli. 

De nektes å gjøre oppgaven de er valgt til 
å gjøre. Det Mattilsynet selv som har valgt 
medlemmene, på bakgrunn av deres kompe-
tanse på dyr.  Det meldes om manglende 
oppfølging og ansvarsfraskrivelse hos Mat-
tilsynet. Mattilsynet sier at de må ha flere 
ressurser. – de har nå fått tildelt 20 millioner. 
De har imidlertid ikke tenkt å bruke disse på 
flere tilsyn! Det er helt sikkert behov for mer 
ressurser, men man må ta i bruk de man 
allerede har på en mer effektiv måte. Vi bør 
ta et tilbakeblikk på utviklingen de siste 
årene.

TA I BRUK DYREVERNNEMDENE!
Mattilsynet må selv ta ansvar for at de ikke 
bruker de ressursene de har tilgjengelige. De 
velger å la være å bruke dyrevernnemdene 
– det er de som utgjør lekmannsskjønnet i 
dyrevelferdssaker. Dyrevernnemdene, som 
består av privatpersoner med interesse og 
kunnskap om dyr, er utnevnt av Mattilsynet 
selv. Mattilsynet endret selv instruksen i 
2020 og de er nå uvirksomme. 

Avdelingssjef Ivar Eiken fra Mattilsynet 
Trondheim og omland fortalte i mai 2021 til 
avisa Sør-Trøndelag at i hans avdeling er det 
bare én inspektør som jobber med dyrevel-
ferden i sju kommuner, som dekker 300.000 
personer. Det ble meldt inn 187 bekymrings-
meldinger i 2020. Noen få titalls ble fulgt opp. 

Før Mattilsynet ble opprettet var dyre-
vernnemdene selvstendige enheter med 
egne budsjetter. De samarbeidet med dis-
triktsveterinæren. De dro på tilsyn etter 
bekymringsmeldinger. De kom med råd og 
veiledning og de hadde tett oppfølging til de 
som fikk tilsyn. Vi ser gjentatte ganger i 
media at bøndene har «vondt i magen», 
fordi de er redde for Mattilsynets inspektø-
rer. De som fikk tilsyn synes ofte dette var 
bedre enn at en offentlig myndighetsperson 
utførte det. 

ENDRET INSTRUKS TIL DET VERRE 
Mattilsynet endret sin instruks i 2020 med 
at «instruksen skal sikre at Mattilsynet kan 
bruke dyrevernnemndenes lekmannsskjønn 
etter lov om dyrevelferd på en god, enhetlig 
og kostnadseffektiv måte.» 

Kostnadseffektivt ble det i alle fall. Ingen 
fra dyrevernnemda får nå dra på varslede 
bekymringsmeldinger. Ordlyden nå er altså 
at Mattilsynets inspektører «kan» be om at 
representanter for dyrevernnemda deltar på 
et tilsyn. Det ble masse penger spart her, men 
det spørs hvor mange unødvendige lidelser 
som pågår og hvor mange dyrehold som 
kommer ut av kontroll, som følge av dette.  

HAR KNEBLET DYREVERNNEMNDENE
Jeg stiller meg uforstående til at Mattilsynet 
kan kneble dyrevernnemda på denne måten. 
Dyrevernnemda er nevnt i dyrevelferdslo-
ven under paragraf 30 Tilsyn og vedtak. Det 
var nok aldri tenkt at man skulle ha en 
dyrevernnemd som ikke skulle hjelpe dyre-
ne. Det kan ikke ha vært intensjonen med 
denne paragrafen. 

Bakgrunnen for endringen i instruksen 
er pelsdyrsaken i Rogaland i juni 2018 etter 
en graverende lokal saksbehandlingsfeil 
førte til at administrerende direktør i Mattil-
synet trakk seg. Det tragiske i denne saken er 
at Mattilsynet har kneblet alle dyrevern-
nemdene på landsbasis for å «rette opp» i 
skadene. Det kan være 5-10 personer i hver 
dyrevernnemd i hver eneste lokalavdeling i 
Mattilsynet i hele landet.

DE FRIVILLIGE TAR ANSVAR
Driften av Dyrebeskyttelsen Norge sine 26 
lokalavdelinger i 2021 kostet hele 25,5 milli-
oner.  Totalt fikk 6502 dyr hjelp av lokalav-
delingene, og 4100 fikk nye hjem. Organisa-
sjonen får ingen støtte fra det offentlige for 
operativt arbeid med dyr, men gir tusenvis 
av dyr en ny mulighet. Organisasjon med 26 
lokalavdelinger som kontinuerlig gjør job-
ben som Mattilsynet skulle ha utført. 

Mattilsynet må ta i bruk dyrevernnemde-
ne og bruk de ressursene som allerede er 
tilgjengelige.   n

Tekst: Tone I. Lundsaunet, tidligere styreleder, Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag (DNNT)Kronikk
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Kostnadseffektive dyrelidelser
Ta i bruk dyrevernnemdene! Mattilsynet må bruke de ressursene de har tilgjengelige. Mattilsynet velger å la være og bruke 
tilgjengelige ressurser og kaller det kostnadseffektivt. Det er på tide å endre instruksen for dyrevernnemdene igjen.

DENNE KATTUNGEN var del av en større ansamling katter som lokalavdelingen vår i Haugaland måtte redde ut fra en bolig.
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dags måte å tenke på. Dyrevelferdslovens 
ordlyd er helt tydelig på at dyr skal få mulig-
het til stimulerende aktiviteter og naturlig 
atferd (§23). I besetninger hvor det er fravær 
av sykdom og skader kan det være gode 
produksjonsresultater, men disse resultatene 
forteller oss altså lite om dyrenes subjektive 
opplevelse av egen livskvalitet.  

Mye av dagens forskning på dyrevelferd 
går nettopp ut på å finne ut hva det er som 
beriker dyrenes liv og gir dem positive 
 følelser og opplevelser. Derfor er det svært 
viktig at den nye dyrevelferdsmeldingen 
sammenfatter ny forskning og vektlegger 
dyrenes beste. 

Utvikling i norsk dyrehold 
og husdyrproduksjon
Flere og flere nordmenn tenker på dyre-
velferd når vi skal handle mat. Samtidig  
ser at vi mange av kravene i forskrifter er 
utdaterte og ikke i tråd med de kriteriene  
vi i dag vurderer dyrevelferd ut ifra.

 Dyrevelferdsmeldingen må legge et  
solid grunnlag for videre arbeid med lov-
verket for dyr, og den må være godt for-
ankret i ny forskning og intensjonen om 
dyrenes beste. Stortingsflertallet er for at 
dyrevelferdsmeldingen skal være klar  
våren 2023.   n

Kunnskapsgrunnlaget er endret
Tidligere var god dyrehelse ensbetydende 
med god dyrevelferd. Så lenge dyrene produ-
serte melk og egg som normalt og ikke viste 
tegn på sykdom, sa man at dyrevelferden var 
god. I dag vet man at dette ikke er tilstrekke-
lig. I tillegg til biologisk funksjon (f.eks. 

helse og reproduksjon), trengs også naturlig 
liv. Dyr må rett og slett ha mulighet til å 
utføre atferder som er naturlig for arten, slik 
som lek, sandbading, hopping og løping. 
Flokkdyr må få være med flokken sin, dyr 
som trives best med plass rundt seg må få 
nok plass, maten må gi metthetsfølelse, lys, 

lyd, luft og temperatur må være godt for 
dyret og spedyr må få være med moren sin. 

I dagens forståelse av dyrevelferd er det 
ofte dyrets subjektive opplevelse, altså hvor-
dan dyret selv opplever sitt miljø, som er 
avgjør ende for å oppnå god dyrevelferd. Det 
er viktig at dyret får muligheten til å opple-
ve positive følelser, ikke bare fravær av 
 negative følelser. 

Hvorfor trenger vi en ny  
stortingsmelding om dyrevelferd?
Det å reservere positive opplevelser i eget liv 
til å kun gjelde mennesker, er en gammel-

Regjeringen jobber i disse dager med en ny 
dyrevelferdsmelding. Den forrige er nå cirka 
20 år gammel, og det er svært gledelig at 
det nå kommer en ny. Dyrebeskyttelsen 
Norge sender inn våre innspill for å både 
bedre forholdene til alle typer dyr og for 
bøndene som skal ta vare på dyrene i 
landbruket. Vi mener også at vi trenger et 
eget dyrevelferdstilsyn, fordi dyrevelferd 
blir nedprioritert av Mattilsynet.
TEKST: EVA HUSTOFT, DYREBESKYTTELSEN NORGE. 

Ny dyrevelferds-
melding på trappene
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Hva mener 
Dyrebeskyttelsen Norge

  Dyrevelferdsmeldingen må gi 
langsiktige forbedringer for dyrene

  Bondens velferd må tas på alvor

  Økonomi kan ikke prioriteres på 
bekostning av dyrevelferd

  Ny forskning på dyrevelferd må 
være et bærende element

  Oppdrettsnæringen må betale for 
mer forskning på fiskevelferd og på 
livet i havet

  Velferden til familiedyr må også tas 
på alvor
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UTEN AT DET KOSTER

AVDELING ORGANISASJONSNR. AVDELING ORGANISASJONSNR. AVDELING 

Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trønd elag
Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershu s 
Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike 
Dyrebeskyttelsen Norge Sogn og Fjordane 
Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag 
Dyrebeskyttelsen Norge Telemark 
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. 

995 500 639 

Adresser

Telefon Avdeling Kontaktperson/adresse Kontonummer E-post/nettside

95 45 77 76 Bergen og Hordaland Bekkjarvikveien 1, 5114 Tertnes 3624 67 97670 db.bergen.hordaland@gmail.com
www.dbbh.no  

40 09 11 29 Bodø Vibeke Wensell Hakkebo
Påls vei 2, 8008 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 3030 34 50153 dyrebeskyttelsenfarsund@gmail.com
www.dyrebeskyttelsenfarsund.no

23 13 92 50. Flekkefjord Postboks 186, 4402 Flekkefjord 3000 28 65579 flekkefjord@dyrebeskyttelsen.no
www.dyrebeskyttelsenflekkefjord.no      

23 13 92 50 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 postdbfinnmark@gmail.com
www.dyrebeskyttelsennorgefinnmark.net

23 13 92 50 Gjøvik og Toten 6173 05 40700 post@dyrebeskyttelsen.no

61 32 32 00 Hadeland Monica Holtet
Fjordlinna 388, 2760 Brandbu

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 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 Unni Merete Skjemstad  
Postboks 836, 3606 Kongsberg 

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

93 84 86 39 Lillehammer og omegn 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 Mette Karina Jakobsen 
Stien 23, 8617 Dalsgrenda

0539 27 24879 dbmoirana@gmail.com
 

23 13 92 50. Møre og Romsdal Einerskaret 24, 6521 Frei 3910 30 55168 post@dbmr.no
www.dbmr.no

23 13 92 50. Nord-Jæren May Lis Finnesand
Øksnevarden 1, 4352 Kleppe

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

41 66 98 58 Nord-Trøndelag Leif Røkke
Postboks 17, 7701 Steinkjer 

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

23 13 45 45 Oslo og Akershus 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

35 54 55 55. Telemark 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

D yrebeskyttelsen Norge 
har samlet inn penger til 
flyktningene og takket 

være dere har vi kunnet hjelpe 
svært mange dyr og mennesker. 
Staten dekker utgifter til karan-
tene, ID-merking og nødvendig 
vaksinasjon- og parasittbehand-
ling, men når dette er betalt, står 
flyktningene igjen alene, med 
alle utgifter. En ukrainsk flykt-
ning har ikke forutsetninger til 
å kunne klare å betale for veteri-
nærbehandling utført i Norge og 
mange har ikke anledning til å 
kjøpe seg dyreforsikring. 

Dyrebeskyttelsen Norge har 
som følge av dette, valgt å hjelpe 
de ukrainske flyktningene med 
veterinærkostnader. Vi vil gjerne 
få rette en stor takk til de vete-
rinærene som har sett på dette 
som et spleiselag og som gjør 
store deler av arbeidet gratis.  
Det gjør oss i stand til å hjelpe 
enda flere flyktningedyr!

Tyson på bildet var  uheldig 
og fikk brokk. Han trengte  
akutt kirurgisk hjelp og Dyre-
beskyttelsen Norge betalte for 
inngrepet. 

I tillegg deler vi ut fôr og 
utstyr til alle flyktningene. Vi 
gjør dette fra et lager i Oslo, men 
sender også pakker til flyktninger 
som bor utenfor Oslo.

Krigen er ikke over og  
de ukrainske flyktningene fort-
setter å trenge vår hjelp. Dyre-
beskyttelsen Norge og våre 
lokalavdelinger har brukt mer 
enn en halv million kroner på  
å hjelpe disse dyrene og vi vil 
fortsette å hjelpe så lenge det  
er behov for det og så lenge vi 
har anledning.  n

Støtt de
ukrainske dyrene
Krigen i Ukraina har vart i over 6 måneder og millioner av 
mennesker har blitt drevet på flukt. En god del har tatt med 
 familiedyrene sine og Norge har tatt imot mer enn 1000 dyr  
fra Ukraina.

FOTO: ANTON POKHYLKO

Vil du hjelpe et  
ukrainsk flyktningedyr?

• Vipps en valgfri gave til 2271
• SMS «UKRAINA» til 2271 og gi 200 kroner

• Gi en gave til kontonummer 1503.18.34705

Husk å merke gaven med Ukraina.
La oss vise medmenneskelighet  
med de som er drevet på flukt  
og gi både dyr og mennesker  

verdig behandling. 


